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বফপ্লফ ওাবও ফবর? 

 

াওবেণী  তাবদয ওর প্রবতষ্ঠান এফং অবথবওফযফস্থা তবনয ভাধযবভ থবননবতও, াভাবচও  ানফযফস্থায ভাবছ অভূর 

বযফতবন াধবনয রবক্ষ্য মওান চাবতয অবদারনবও الثورة তথা বফপ্লফ ফরা । এবি াবন্তূণব এফং বং ঈাব ফাস্তফান। 

তঃয ুযাতন যাষ্ট্রফযফস্থায স্থবর নতুন যাষ্ট্রফযফস্থা স্থান এফং নতুন ংসৃ্কবত  াভাবচও বযবফ বনভাণব। চনকবণয 

অানুরূ  তাবদয দাফী ূযণ ওযবত াযবফ, এভন প্রতযাবত থবননবতও বযওল্পনা     । বফপ্লবফয মঘতনা ংযক্ষ্ণ এফং 

নতুন যাষ্ট্রফযফস্থায দমাত্রাবও ুযবক্ষ্ত ওযায রবক্ষ্য যঞ্জাভ  ঈা-ঈওযণ প্রস্তুতওযণ।  

বফপ্লফ বে: অকত প্রচন্মগুবরায ম্মান  ভমবাদায চীফন বনবিত ওযায রবক্ষ্য এওবি প্রচন্মবও ওুযফানী ম ওযা। ‘ওুযফানী 

 ঈৎকব’ এ দু’বি ব্দ বে: মওান ফযফস্থা অভূর বযফতববনয চনয মম মওান অবদারবনয ভূর ঈাদান। 

এভবনবাবফ বফপ্লফ মওান নী বনমবাতন-বনীড়ন মথবও চাবতবও ভুক্ত ওযায চনয ূবঘত । (ঘাআ এ বনীড়ন মাও- 

অবওদাকত, বনযাত্তাভূরও, থবননবতও, যাচননবতও, াভাবচও, াভবযও থফা যাবয বনবফবওবদয বনীড়ন থফা 

তাবদয বনবাকওৃত প্রবতবনবধবদয বনীড়ন।) বনবফবওবদয বনীড়ন মথবও ভুবক্ত মবত এফং অবযা ঈন্নত চীফন কড়ায রবক্ষ্য 

প্রতযক্ষ্  ুৃঙ্খর কণ-অবদারন চরুযী, স্ত্র ফস্থা মাও ফা বনযস্ত্র ফস্থা। 

  

ূবফবয       ঙবি মভৌবরও ঈাদান রক্ষ্যণী: 

 

 ুৃঙ্খর‛ ব্দবি িাযা ফুছা মা বফপ্লবফয চনয এওবি তানচীভ, চাভাত ফা দর অফযও। মা চাবতয ঈত্থাবন প্রধান/املنظم‚

মনতৃবত্ব থাওবফ। ভানবফও  মভৌবরও বধওায অদাবয রবক্ষ্য চাবতবও চা করত ওযবত ম তানচীবভয যাচননবতও  দাফীভূরও 

তৎযতায নুীরন থাওবফ। মমআ ভুূবতব চনকণ বফবফাযণ  ভদাবন নাভায ফস্থা মৌঁঙাবফ, মআ ভুূবতব এ তানচীভ ফা 

ংকঠন বফপ্লবফয মনতৃত্ব বদবফ, বফপ্লফ  বফপ্লফীবদয ত্রুয অক্রভণ মথবও াাযা বদবফ। ভাবফবয ফযফস্থা ওযবফ এফং ভাঠ 

মবাব মনতৃত্ব বনবিত ওযবফ। তাযা বনযরবাবফ ওাচ ঘাবরব মাবফ, মতক্ষ্ণ না ূবফবয যাষ্ট্রফযফস্থা মববে নতুন যাষ্ট্রফযফস্থা প্রবতষ্ঠা 

ওযবত াবয।  

১-অভূর বযফতবন:  

এ ব্দবিবও মওন্দ্র ওবয াঠবওয চনয বতনবি বন্ট তুবর ধযা বরা- 
এও: ুযাতন যাষ্ট্রফযফস্থায এওবি ওভবদ্ধবত  বওঙু ববজ্ঞতা থাবও, মমগুবরা চনকবণয ঘাবদা ূযবণ ফযথব ববঙ বওংফা 

তাবদয ঘাবদায াবথ েবতূণব বন। থফা মবি এভন এও ফযফস্থা বঙর, মা এও মেণীয মফা ওযত অয ফবষ্ট চনকণবও 

দা ফাবনব যাঔত এফং তাবদয বধওায যণ ওযত। থফা এভন যাষ্ট্রফযফস্থা বঙর, মা ম্পদ  ক্ষ্ভতায এওবঘবিা ফযফায 

ওযত। যবদবও চনকণ চীফবনয প্রবাচন  ঘাবদা মভিাবত াাঁবব ঈঠত। অয যাষ্ট্রফযফস্থা কবঠত ; মনতৃত্ব, তায দর 

অভরাতন্ত্র মচাি  বমাকী মফযওাযী প্রবতষ্ঠান িাযা। ঘাআ ম প্রবতষ্ঠান ধভবী, াভাবচও, থবননবতও ফা যাচননবতও মাও না 

মওন। 

দুআ: াভাবচও, যাচননবতও  থবননবতও নতুন নতুন মপ্রা করাবভয অবাচন ওযা। মায িাযা প্রবাবফত ব চনকণ ুযাতন 

ফযফস্থাবও তায ওামবপ্রণাবর  প্রতীও মববে মপরায চনয দৃঢ় প্রবতজ্ঞা  করণ ওযবফ। পবর মঔাবন এওবি নতুন থবননবতও  

যাচননবতও ফযফস্থা বস্থত্ব রাব ওযবফ। এভবনবাবফ এওবি নতুন ংসৃ্কবতূণব ভাবচয ফফ মফয ব অবফ এফং স্থানী, 

অঞ্চবরও,  অন্তচবাবতও ম্পবওবয বযবধ তায ভতাদববয নূওুবর বফ। এ ফযফস্থা চনকবণয ঘাবদা ূণব ওবয এওবি স্বাধীন 
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চাবতয ঐবতাবও  ঘাবযবত্রও ঈন্নবত াধবন াও  চনকণ ওাাঁবধ ওাাঁধ বভবরব এবকব মাবফ। পবর ম ফযফস্থা বফবেয 

স্বাধীন ভানফ প্রবতবমাবকতায েবন বতত্বয ভানবফও ঈন্নবতবও এবকব বনব মাবফ। 

বতন: الثورة তথা বফপ্লফ বে: এওবি যাষ্ট্রফযফস্থায বযফতবন খিাবনায নাভ। অয اإلصالح তথা ংবাধন বে: যাষ্ট্রফযফস্থায ববতবয 

বযফতবন ওযায নাভ। বফপ্লবফয ভধয বদব ুযাতন ফযফস্থা এফং তায ওামবপ্রণারী  প্রতীবওয াবথ ভবছাতা ফা ংবাধন ম্ভফ 

ন। ওাযণ, অভূর বযফতববনয বববত্তবতআ বফপ্লবফয ূঘনা । ংবাধন ফা মভযাভবতয বববত্তবত ন। 

ওাযণ, মভযাভত  ংবাধন ুযাতন ানফযফস্থা ফার মযবঔআ ওযা মা। মওান বফপ্লবফয দযওায  না। ফযং এভন বওঙু 

ংবাধনী ওভবারা ওযবরআ ঘবর, মা াও ওফুর ওবয ফাস্তফান ওযবফ; অফায ওঔবনা তা প্রতযাঔান ওযবফ। এ দ্ধবতবত 

বওঙু ীবদয যক্ত ফৃথা মাবফ। ওাযণ, ুযাতন ফযফস্থায াবথ ভবছাতা ওযায থবআ বফ এফ যবক্তয াবথ কাদ্দাযী ওযা। 

এভবনবাবফ অবদারবনয ওল্পনায মক্ষ্ত্র ফৃথা মাবফ। ওাযণ ুযাতন ফযফস্থায াবথ ুনবভবরন ওযায িাযা চনকবণয ভাবছ তাা 

 বনযাা বতযী বফ। মম চনকণ ঘুবক্তগুবরা ফাস্তফান ওযায চনয প্রবাচনী ভার-ম্পদ যফায ওবযবঙ এফং ীদবদযবও 

ম ওবযবঙ। তাবচবওস্তাবনয ববজ্ঞতা মদঔা মা, মঔাবন এভনবিআ খবিবঙর।  

২- বাফ-বনওা: 

থবাৎ ূবফবয ফযফস্থা এফং অভরাতবন্ত্রয ওর মক্টয মম যাধগুবরা ওবযবঙ, তায দৃষ্টান্তভূরও বফঘায ওযা। মমভন তাযা 

চনকবণয বধওায নষ্ট ওবযবঙ, তাবদয ভাধযবভ মদবয ম্পদ রুি ববঙ, মদব বফৃঙ্খরা  বনযাচয ৃবষ্ট ববঙ, তাবদয 

নুাযী  অভরাবদয ওাযবণ ফা ঈবনবফফাদী মদবয ওরযাবণ প্রবতবনবধত্ব ওযবত বকব তাযা চাবতয ওরযাণ  ববফলযত 

চরাঞ্জবর বদববঙ।  

তঃয তাবদয মথবও চনকবণয বধওায ওড়া কন্ডা ঈুর ওযা বফ। যণওৃত     তায প্রাবওয বনওি বপবযব মদা 

বফ, ধ্বংওৃত ম্পবদয ফদরা মদা বফ, অয মম ম্পবদয ফদর ফা বপবযব মদা মওানিাআ ম্ভফ ন, তায চনয মওা 

ফাস্তফান ওযা বফ।  

এযয তাবদয প্রবতযবওয যাবধয ধযণ বববফ মচর, তযা, প্রস্তযাখাবত তযা ওযা বফ। থফা মওাবয াবস্ত ওামবওয 

ওযা বফ। বনবদবাল ভানুবলয যবক্তয ফযাাবয তাবদয ফাড়াফাবড়য ওাযবণ মম বাফ মনা বফ, তা স্ববাফতআ যক্ত-ম্পবওবত 

বফ। তাআ বফপ্লফীযা বদয মক্ষ্বত্র মওান দা-ভাা ফুছবফ না। ওাযণ বফপ্লফীযা ূবফবয ফযফস্থায ওাবঙ ম দা াবন। মবদ 

আনাপ দাবও অফযও ওবয। বফপ্লফ ঘরাওাবর বফপ্লফীবদয প্রস্তুতওৃত অদারবতআ ম বফঘায ম্পন্ন বফ। অদারবতয ওাবঙ 

ূবফবয ফযফস্থায যাধ  ওদামবতায বনববযবমাকয ওর প্রভাণ বফদযভান থাওবফ।  

৩-বংতা: 

বফপ্লবফয ভাবছ যাচননবতও বফবষ্টয থাওবত বফ। স্ববাফত: যওাযবও মফওাদা মপবর মদ এভন মনবতফাঘও ঈাব বফপ্লফ 

শুরু বফ। মমভন বফবক্ষ্াব বভবঙর, ধভবখি, বফপ্লফীবদয দাফীয প্রবতবনবধত্বওাযী ংকীত। যাস্তা ফযাবযবওড  প্রবতফন্ধওতা বতযী 

ওযা, যাস্তা মওবি মদা, মযর ঘরাঘর ফন্ধ ওযা, মমাকাবমাকফযফস্থা বফবেন্ন ওযা, বপ অদারত, ভন্ত্রণার  যওাযী ওর 

প্রবতষ্ঠান ঘর ওবয মদা। মবদ মবিাা ফাবনী মনবতফাঘও ঈাব দভন নীবত ঘারাবফ, বফপ্লফবও তায ূঘনাবতআ মল ওবয 

বদবত ঘাআবফ, বফপ্লফীবদয দভবনয ঈবদ্দবয রাকাভীন ব যক্ত ছযাবফ। মদব বফবফাযবণয বযবস্থবত বতযী ওযবত এফং বফপ্লফবও 

বত দ্রুত বযক্কতা মৌঁঙাবত বফপ্লফীযা ুবর ফাবনীয এফ বনফুববদ্ধতাবও ওাবচ রাকাবফ। বফপ্লফ বফবফাযবণয ভুূবতব চনকণ 

যওায  তায অভরাতবন্ত্রয াবথ বফফাবদয বনষ্পবত্ত ওযবত বক্ত প্রবাবকয বথ এবকব মাবফ। এয চনয চনকণ ফড় ধযবণয 

প্রস্তুবতয নুীরন ওযবফ। ফযং বযফতববনয প্রবাচবনয তুরনা ফড় অওাবয প্রস্তুবত বনবফ। অআন-ৃঙ্খরা ফাবনীবও এওআ 

ভব বফবক্ষ্প্ত ওবয বনঃবল ওযায বফলবি ঘূড়ান্ত ওযবত চনকণ তাবদয ওভবতৎযতাবও ুবযা মদব ঙবড়ব বদবফ। এও ভ 
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যওাযী ফাবনী মফাভার ব দভন নীবতবত ঈনীত বফ। এ ফাবনী অদববও ফাবনী বত াবয থফা যওাবযয ংঔযারখু 

ফাবনী বত াবয। মভািওথা, চনকণ ফ ধযবণয ওবঠাযতা ওাবচ রাকাবফ। মাবত তাবদয বফপ্লফ মকবযরামুদ্ধ  স্ত্র 

অবদারবনয রূ মন। তঃয মনাফাবনী  অআন-ৃঙ্খরা ফাবনীয ভবধয বফবরাবয বযবস্থবত বতযী ওযবত বফ। যওাযী 

ওর প্রবতষ্ঠাবনয ঈয াভরা ওযবত বফ। যওাবযয নীবত বনধবাযওবদয ঈয মফাভা াভরা  গুপ্ত াভরায ঔণ্ড ববমান 

ঘারাবত বফ। 

আবতাব াবন্তূণববাবফ ফা যক্তাতীন মওান বফপ্লবফয নবচয মনআ। এ চাতী বফপ্লফবও যওাযী ফাবনী মওান াত্তাআ বদবফ না। 

চীফন ঈৎকব অয তাচা ঔুবনয তযাক ঙাড়া মওান বযফতবন াবধত  না। ‘যক্তাতীন’ ওথাবি বনওিা ীভাফদ্ধ। থবাৎ 

চনতায বফপ্লফ ঘরাওারীন ভব যক্তাত বফ না। এআ ফব অবফ বফপ্লফ যফতবী ভব। তঔন অবযা বধও বযভাবণ 

যক্তাবতয খিনা খবি। ওাযণ, যওাযী ফাবনীয অক্রভণ প্রবতবযাবধয ভআ ভূরত: যক্তাবতয ধযা অব।  

৪-বনভবাণ: 

ূবফবয যাষ্ট্রফযফস্থাবও ধ্বং ওযায য নতুন যাষ্ট্রফযফস্থা বনভবাণ ওযা। াভাবচও, থবননবতও  যাচননবতও বযফতববনয ওাচ শুরু 

ওযা। ওাযণ, বফপ্লফগুবরা বযফতববনয ভতাদব বনবআ ভূরত: প্রবতবষ্ঠত  অবদাবরত ববঙ। মবদ বফপ্লবফয ধযণ নুাবয 

ভতাদব বযফবতবত । ুতযাং এও মঘতনা  ভতাদববও মববে অবযওবি মঘতনা  ভতাদব বফবনভবাবণয চনয বফপ্লফ ূবঘত 

। ঈদাযণস্বরূ ফরা মা, ফুবচবাা  ঈদাযনীবত যাচতন্ত্র তবনয চনয প্রবতবষ্ঠত ববঙ। এভবনবাবফ বস্বযাঘাযীফযফস্থা 

ুাঁবচফাদী ফুবচবাানীবত  ঈদাযনীবতয কণতন্ত্রফযফস্থা বনভবাবনয চনয প্রবতবষ্ঠত ববঙ। ভাচতবন্ত্রয দবন ূবফবয ওর ফযফস্থা 

মববে কণতবন্ত্রয াবথ ভাচতন্ত্র বনভবাবণয চনয প্রবতবষ্ঠত ববঙ। মমবতু ভাচতবন্ত্রয াবথ কণতবন্ত্রয বফবল এওিা ঔযতা 

অবঙ। অয আরাভী দবন ূবফবয ওর ফযফস্থা মববে অভানী নীবতভারায ফযফস্থা বনভবাবণয চনয প্রবতবষ্ঠত ববঙ। 

বফপ্লফ মঔন এআ মবাব মৌঁবঙ মাবফ, তঔন তা এওবি যাবষ্ট্রয বদবও মভাড় বনবফ। তঔন অঙ্কা , মম ভস্ত মভৌবরও বফল  

মঘতনাবও াভবন মযবঔ বফপ্লবফয ূঘনা ববঙর, এঔন ম ফ মঘতনা াবযব মা বওনা! ওাযণ, এভনবি খিবর বফপ্লবফয 

বফত্রতা নষ্ট ব মাবফ এফং ফস্তুফাদী ভবনাবাবফয নুওূবর ওাচ ওবয মাবফ। মায ওাযবণ মিাবও বওবচা ওযবত বতা দীখব 

ভ রাকবফ থফা অফায নতুন বফপ্লবফয প্রবাচন ড়বফ। 

৫-ংস্কায: 

বফপ্লবফয       গুবরাবও স্থবকত ওবয যাঔা ঈবঘত বফ না। ফযং ফাবযও  অবযন্তযীণবাবফ াভাবচও, থবননবতও  

যাচননবতও ওবভবয ঞ্চারন ওযবত বফ এফং চীফবনয চবিরতাগুবরা দূয ওবয চীফনবও বযফতববনয বদবও ভবনাবমাকী ওযবত 

বফ। এয চনয ওবঠায নুীরন  ঈদ্দভতায প্রবাচন। ওাযণ, এওবি মদবও াভাবচও, যাচননবতও, থবননবতও, চাতী  

অন্তচবাবতও বাযাভয ফচা মযবঔআ াভবন এবকব মমত । এগুবরাবও ফাদ বদব মওান যাষ্ট্র বযঘাবরত বত াবয না। ূবফবয 

যাষ্ট্রফযফস্থা ুনযা বপবযব অনায নতুন নতুন লড়মন্ত্র মথবও বনযাদ বত াবয না। যবদবও মওান াওবকাষ্ঠী মবদ 

ানফযফস্থা বযঘারনায চনয বঘন্তাীর  ঈদ্ভাফনী মনতৃত্ব বতযী ওযবত না াবয, তবফ ম যাষ্ট্র ূবফবয নযা অফাবযা ঘর ব 

মাবফ। পানু চাতী এও ধযবণয ফস্থা বতযী বফ, মঔাবন ভাথা গুবচ থাওবফ এফং ঈন্নবতবও প্রতযাঔান ওযবফ। তাআ এ 

পানু ফযআ ক্রভাকত বঙন্ন ওযা ঈবঘত। াযওথা বে, াবনয ওর মক্টয মঔন বস্থয ব মাবফ, তঔন তায ফতবভান 

মনতৃত্ব মআ ফস্থায বদবওআ এবকব মাবফ, মায ওাযবণ বযফতববনয বফবরা চন্ম বনববঙ। ুতযাং তাযা ফতবভান প্রচবন্ময 

ঈৎা, ফুবদ্ধফৃবত্তও  মওৌরকত ঈন্নবত, ভবয কবত  ঈন্নন এফং বযফতবনবও প্রতযাঔযান ওযায প্রবত ভ্রুবক্ষ্ ওযবফ না। 

মওননা, এিাআ বে মআ বযবস্থবত, মাবও ফবদা ধ্বং ওযা অফযও।   
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৬-বনযাত্তা বফধান:  

বফপ্লফীবদয, নফ প্রবতবষ্ঠত ফযফস্থায, চনকবণয এফং যাবষ্ট্রয বনযাত্তা বনবিত ওযা। এঔাবন ঘাযবি ব্দবও ভবষ্টকতবাবফ এওবব্দ 

ফরবর ‘ঈম্মা’ তথা ‘চাবত’ । এআ বনযাত্তা বনবিত ওযা বফ- স্ত্র, ুষ্ঠ বফঘাযফযফস্থা  নযানয বফবল ঈওযবণয ভাধযবভ। 

বফপ্লবফয ূফব ভুূবতব, বফপ্লফ ঘরাওাবর এফং াবওয অত্মভববণয য প্রথভ ওতবফয বরা: বফপ্লফ  বফপ্লবফয পরাপরবও 

যক্ষ্াবথব এভন এওবি াভবযও বনযাত্তাফাবনী বতযী ওযা, মাযা যাবয বফপ্লবফয মনতৃত্ববও ভানয ওযবফ। এিা দয প্রবতবষ্ঠত 

যাষ্ট্রবও যক্ষ্ায এওবি গুরুত্বূণব দবক্ষ্। ফয বফপ্লফীবদয বফবফও-ফুবদ্ধ  বঘন্তা-মঘতনাবও যক্ষ্া ওযা গুরুত্বূণব বফল। 

ুতযাং ূবফবয মনাফাবনীয মওান দয মবদ নতুন মনাফাবনীবত এব মমাক মদ, তাবর তাযা অবকয ভবনাবাফ মথবও বপবয 

এববঙ মববফ তাবদযবও ূবফবয ফাবনীয াবথ ম্পওব যাঔায ুবমাক মদা মাবফ না। থফা মদবয প্রবাচবন ূবফবয ফযফস্থায 

অঞ্চবরও ভথববনয বক্তবও মদবয ভুনাপায ওাবচ নুবভাদন মদা মাবফ না। ওাযণ, তঔন তাবদয ত্রুতা ন্ধওাবয ওাচ 

ওবয মাবফ।  

এভবনবাবফ তাবদয ানফযফস্থায বযফতবন ূণব ায অক মবন্ত তাবদয াবথ বমাবকতায মওান ম্পওব থাওবফ না। 

এভবনবাবফ বফপ্লবফয য যাবষ্ট্রয প্রতযাাবও ীভাফদ্ধওাযী মওান বনভ ফা বযবস্থবত ফাবও যাঔা ওঔবনাআ  করনবমাকয বফ না। 

মমভন: এভন অন্তচবাবতও  অঞ্চবরও ঘুবক্ত  ঐওয, মা অভাবদযবও থবননবতও, যাচননবতও, াভাবচও, াভবযও ফা প্রমুবক্তয 

ঈন্নবত মথবও বপবযব যাঔবফ, থফা অভাবদয অবওদা রারনওাযী বাআবদয ওাঙাওাবঙ অবত ফাাঁধা বদবফ, থফা অভাবদয 

চাতী বনযাত্তায ছুাঁবও বওংফা যাবক্তবদয স্বাথব যক্ষ্া ওযা ঙাড়া মাবদয নয মওান রক্ষ্য মনআ, এভন অন্তচবাবতও মওান ংস্থা 

ন্তবূববক্তয ছুাঁবও বতযী ওযবফ। 

এ চাতী স্পওব মথবও দূবয থাওবত বফ, মতক্ষ্ণ না অভযা ফাস্তবফওবক্ষ্ এভন এওবি স্বতন্ত্র যাবষ্ট্রয ওথা ফরবত াযবঙ, মা 

ওাবযা অবদ ফা ঈবদবয বক্ষ্া থাওবফ না। অয ফাস্তবফওবক্ষ্ প্রবতবফপ্লফী বক্ত  তায অন্তচবাবতও  অঞ্চবরও 

ভথবওবদয বক্ত িাযা বযবফবষ্টত বফদাদ প্রবতবযাধ  বনভূবর ওযায ঈা ম্পবওব বঘতন ওযায ভাধযবভ চনকবণয বফবফও 

ফুবদ্ধয বনযাত্তা বনবিত ওযা ঙাড়া এিা বওঙুবতআ ূণব বফ না। ুতযাং বফপ্লফ ংসৃ্কবত বফবফওবও ুযবক্ষ্ত ওবয, মাবও মওান 

গুচফ বঙর ওযবত াবয না। মদবয চাতী বদ্ধান্তবও অবরাবওত ওবয, মাবও মওান রা-যাভব বাগবত াবয না। চনকবণয 

বযন্তযীণ ঐওযবও ভচফুত ওবয, মমঔাবন ত্রু তায ফনু্ধূরব অঘযবণয অড়াবর প্রবফ ওযবত াবয না। চনকবণয বফবফও-

ফুবদ্ধ চা করত ওবয, মাবত ঈবনবফফাবদয ওূিবওৌর বচ ফুছবত াবয, মঔন ম মমৌথ প্রবতযক্ষ্া ঘুবক্তয অড়াবর মদব ওতৃবত্ব 

ওযায ঈবদ্দবয অবযওফায বপবয অায আো ওযবফ। ত্রুয তত্ত্বাফধাবন এফং তাবদয বথবয নুাবয বফজ্ঞান ঘঘবায চনয 

অন্তচবাবতও ভন্ডবর বফজ্ঞাবনও বভন মপ্রযবণয ভ এবি মম এওবি ফড় ক্রবি তা ফুছবত াবয।  

এভবনবাবফ তথযকত বযওল্পনায ফযাাবয তওব থাওবফ। ওাযণ, এফ বুর তথয অয ভ্রান্ত অবওদা-বফোবয ওাযবণ দুবনািা 

তায ওাবঙ মকারও ধাাঁধাাঁয ভত ব মাবফ। পরশ্রুবতবত ম িীন মথবও বনও দূবয বয ড়বফ। থঘ িীনআ বে এওচন 

ভানুবলয চীফবনয ভূর বববত্ত  রক্ষ্য।  

নুরূবাবফ চনকণবও ত্রুয ফযাাবয তওব ওযায ভাধযবভ মমভন বনযাদ ওযা মা, মতভবন তায বযবর এক্সবিনবনয 

ভাধযবভ এফং ফনু্ধ-ফান্ধবফয ভাধযবভ তওব ওযা মা। এবিআ এওবি চাবতয ভতাদববয াবথ ম্পবওবত মভৌবরও অবওদা-বফো। 

ুতযাং বালাকত াথবওয, মবৌবকাবরও ীভাফদ্ধতা, চাবতকত ববন্নতা আতযাবদ বফলগুবরায বভর-বভবরয ঈয বববত্ত ওবয 

মভৌরতবত্ত্বয ভাবছ ববন্নতা ৃবষ্ট ওযা মাবফ না। মওননা, অবওদায ম্পওবআ বে প্রওৃত ম্পওব। মায অবওদা মমভন তায অা-

অওাঙ্খা, ঘাা-াাগুবরা মতভবন । ঈম্মায ববফলযৎ কঠবনয চনয অবওদায ম্পওবআ বরা প্রওৃত ম্পওব। মায বববত্তবত 

ঈম্মা/চাবত যস্পয ঐওযফদ্ধ বফ, বফবেন্ন বফ না। মতক্ষ্ণ না অত্মাযা তাবদয ঈচ্চাওাঙ্ক্ষা তযাক ওবযবঙ!! এফং তায ত্তাবও 

স্বীওায ওবযবঙ!! তথাব ম তায অবওদায াামযাবথব প্রস্ত হৃদবয বধওাযী বফ। 



 

 

বফপ্লবফয রূবযঔা - ভুাম্মাদ ারাহুদ্দীন মাদান – (ফব – ০১) 

বফপ্লফ প্রাদুববাবফয ওাযণভূ: 

 

চনকণ বফবরাবয অগুবন জ্ববর ঈঠবত বফ। তাবদয এআ বফবরাবয মনতৃত্ব মদায চনয, বফপ্লবফয মাফতী ঈওযণ ং কর 

ওযায চনয এফং তাবদয ভাবছ বধওায াযাবনায মঘতনা চা করত ওযায চনয এওচন মমাকয মনতা থাওবত বফ। বফপ্লফওাভী 

চনতায ওাবঙ াযাবনা বধওাবযয মঘতনা চা করত ওযায ওাচবি বফপ্লফবও মনতৃত্ব মদা চনয বফবেন্ন বনবদবনায ভাধযবভ বত 

াবয, বফবষ্ট বঘন্তাবফদ, অবরভ, জ্ঞানী এফং বফপ্লবফয প্রবাফারী ফযবক্তবদয ভাধযবভ বত াবয। থফা ভানুবলয ভবনয ভাবছ 

চাবরবভয প্রবত চবভ থাওা মক্ষ্াব  মক্ষ্াববয ঈরবিবও ওাবচ রাবকব এআ ওাচবি ওযা মমবত াবয। মবৌবকাবরও ফস্থান 

এফং ভবয ববন্নতায ওাযবণ প্রবতযও বফপ্লবফয বওঙু ববন্ন ববন্ন বফবষ্টয থাবও। ফয ত ববন্নতা বত্ত্ব প্রবতবি বফপ্লবফয বওঙু 

াভবষ্টও ঈাদান থাবও। বফপ্লবফয চনয ওঔবনা তায এও ফা এওাবধও ঈাদান মবথষ্ট । ঈাদানগুবরা বে-  

১-াওবেণী বনবঘয মম মওান ফস্থায ভাবছ এও খবয ব মাবফ: 

মঔন াও  তায ওর বযলদ এও ূনযকববব ফা ওযবফ, ঈন্নবত াধবন ক্ষ্ভ ব ড়বফ (বদঈবরা ফস্থা), চনকবণয 

াবথ তায ম্পবওব বািা বড় মাবফ, থফা মনাফাবনীয এওবি ং ওতৃবত্ব ওযবফ এফং এয িাযা ুবযা ফাবনীয ঈয 

এওবঘবিা ওতৃবত্ব ওযবফ, ক্ষ্ভতা বযফতববনয নীবতয প্রবত মওান রক্ষ্য ওযবফ না, থবননবতও, াভাবচও  যাচননবতও ভযা 

ভাধাবন ফযথবতায স্বীওায বফ, াওবেণী ান ক্ষ্ভতা থাওায চনয াবফবওবাবফ মমৌবক্তওতা াবযব মপরা বত্ত্ব তাযা 

ক্ষ্ভতা থাওবত অপ্রাণ মঘষ্টা ওবয মাবফ, াওবদয প্রবতবি মক্টয চনকবণয প্রবত মঔার না মযবঔ বনবচবদয ওরযাণওয 

বফলগুবরা ফাস্তফান ওবয বনবচবদযবও দাভুক্ত ওযবফ এফং বনবচবদযবও এভনবাবফ প্রওা ওযবফ, মমন তাযা বনও 

বফববষ্টযয বধওাযী এও নতুন মেণী। থঘ ম্পদ ফণ্টবনয নীবতয প্রবত ভ্রুবক্ষ্ ওযবফ না। তঔন বন্তাবলয প্রবতবক্রা শুরু 

ব মাবফ, ফবভর মথবওআ বযফতববনয দাবফ ঈঠবত শুরু ওযবফ। াওবেণী মবদ বাযাভযূণব , তবফ তাযা এবন 

বযবস্থবতবত ংবাধবনয বদবও অকাবফ। বওন্তু স্ববাফতআ তাযা বন্তাল মালণওাযীবদয দাবফ-দাা ূযণ ওযবফ না। অয মবদ 

াওবেণী িাদভুঔী , তবফ এভন দভনভূরও ধ্বংাত্মও ভূবতব ধাযণ ওযবফ মম, তাবদয এআ ধ্বংাত্মও ভবনাবাবফয ওাযবণ 

চনকবণয াবথ ত্রুতা এফং যাবষ্ট্রয বনঃেতা অয ফহু গুবণ মফবড় মাবফ। এ ঈব ানফযফস্থায ভাবছ বদকবন্ত বফপ্লবফয 

বফদুযৎ ঘভওাবফ। মায থ ধবয চাবরভবদয ানফযফস্থা ধ্বংবয ওাযণগুবরা ফৃবদ্ধ  ঙবড়ব ড়ায াবথ াবথ বফপ্লবফয বফদুযৎ 

ঘভও ফড় মথবও ফড় বত থাওবফ। 

   

যাষ্ট্রফযফস্থা ধ্বংবয ওাযণভূ: 

 

মমফ ওাযবণ ঘরভান যাষ্ট্রফযফস্থাবও বযফতববনয প্রবাচন মদঔা মদ, মগুবরা বরা- যাষ্ট্র ফযফস্থায ংস্কাযভূরও ওভবওান্ড মথবভ 

মাা, প্রবতবযাধ ক্ষ্ভতা াবযব মপরা, তায অবযন্তযীণ দৃঢ়তা দুফবর ব ড়া, বনবচবদয স্বাথব যক্ষ্ায চনয ক্ষ্ভতা ধবয যাঔায 

মঘষ্টা ওযা, তাবদয ংস্কাযভূরও  ংবাধনী ওভবওান্ডগুবরা চনকবণয আোনুমাী না া, তাবদয মক্রাধ  বন্তাবলয ভূরয 

না মদা, মঔন াওবেণী াধাযণ চনকবণয ঈয দভনভূরও াবস্ত প্রবাক ওযবফ, মমগুবরায ওাযবণ তাবদয  চনকবণয 

ভাবছ ক্রভ ত্রুতা  দূযত্ব ফৃবদ্ধ াবফ, দভবনয ভাত্রা ফৃবদ্ধয াবথ াবথ ক্ষ্ভতাীনবদয বনঃেতা ফৃবদ্ধ াা, চুরুভ-তযাঘায 

ফৃবদ্ধয াবথ াবথ বফপ্লফী ঙ্কি বযক্কতায বদবও এবকব মাা, াধাযণ চনকবণয ঈয ওবঠাযতা  বনবলধাজ্ঞা ফৃবদ্ধ াায 

ওাযবণ নযানয দর  মকাবষ্ঠগুবরা মথবও যওায বযফতববনয অাচ ঈঠা, চনকবণয ক্ষ্ মথবও বনও মফী বযভাবণ 

ন্তুবষ্ট প্রওা াায ওাযবণ বফপ্লফ ঙ্কি বযক্ক া, বংতা ফৃবদ্ধ ভাবন ক্ষ্ভতাীনবদয মূ্পণব মদঈবরা ব মাা 
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এফং চনতায দাবফ ূযণওাযী ভাধান দাবন  ৃবষ্টীর ক্ষ্ভতা মথবও ক্ষ্ভ া। ংরা চনবপ্র বফপ্লফবও ঈবক্ষ্া ওযায 

প্রা ফযতীত নয মওান ওাবচ না অা, শুধুভাত্র বওবচা মথবও মাা। পবর তা যভ বংতা রূান্তবযত া। 

ানফযফস্থায অবযন্তযীণ মথবও বযফতবন ওযা ফা এবি  করণ ওযা ম্ভফ ব ড়ায দরুন তা বযতযাক ওযা এফং বফপ্লফ 

অফযও ব মাা। এভন অবযা বনও ওাযণ অবঙ, মমগুবরায ওাযবণ াধাযণ ভানুল ঘরভান যাষ্ট্রফযফস্থায তন ওাভনা 

ওবয।  

১-থবননবতও ঙ্কি: 

চনকণ ববফলযবত বেুয থবনীবতয ওাযবণ বফযাি বস্থযতায স্বীওায বফ। এয মথবও ঈত্তযবণয চনয যওায বনফর মঘষ্টা ওবয 

মাবফ, বযণবতবত ঙ্কি শুধু মফবড়আ মাবফ, বওন্তু ওভবফ না। মঔন চনকবণয দাফী-দাায প্রবত ফজ্ঞাফত: এ ভযা ভাধান 

না ওবয াওবেণী বনবি ব থাওবফ, তঔন বস্থযতায ভাত্রা অযা ওবওগুবণ ফৃবদ্ধ াবফ এফং চনকবণয বক্ষ্ায প্রয 

দীখবতয বত থাওবফ। অফায ওঔবনা ওঔবনা এ বক্ষ্া বনযথবও প্রভাবণত বত াবয। এভনবি বর চনতায াভবন ুবযা 

যাষ্ট্রফযফস্থায বযফতবন ঙাড়া বফওল্প মওান ভাধান থাওবফ না। 

২-মমৌথ বফবফাযণ: 

এওআবাবফ চনকবণয মভৌবরও বধওায যণওাযী যাষ্ট্রমবন্ত্রয ওাযবণ ৃষ্ট াভাবচও মকারবমাক ুঞ্জীবূত বত থাওবফ। তাবদয 

মক্ষ্াবগুবরাবও প্রবভত না ওবয ফযং তাবদয ঈয ওতৃবত্ব ওবয মাবফ। চনতাবও ববফলযত বফনাী ঙ্কবি মপবর বদবফ। মুফওবদয 

ভাবছ মফওাযত্ব ঙবড়ব ড়বফ। বওঙু থবননবতও ফা াংবফধাবনও বফলবয ভাধযবভ চনকণবও প্রতাবযত ওযবফ। এভন বযবস্থবতবত 

মদবয ফবভী ক্ষ্ভতা  থবনীবত াওবদয াবত ওুবক্ষ্কত ব থাবও। অয এ ধযবণয ঙ্কি  বনমবাতন মফ াওবদয 

িাযাআ বত াবয, মাযা বনবচবদযবও মদ  দবয এওেত্র বধওাযী  এওভাত্র ভাবরও ভবন ওবয। অফায বস্বযাঘাযী 

াভবযও াও ওতৃবও বত াবয। মাযা াভন্ত প্রথায ভত নুপ্রবফ ওবয বনবচবদযবও াওবেণীয ভত মদবয  

চনাধাযবণয এওেত্র ভাবরও মববফ থাবও। মনাান  যাচান ঈব ফযফস্থায ভাবছ ম্পদ বফবক্ষ্প্ত ব মা। ম্পবদয 

ভচুদদাযী ফৃবদ্ধ া। তাযা ফবযবাষ্ট্র (চদবান যওায  বভবযয মনা যওায) মথবও মফতন ফা খুল বনব থাবও। মদব 

বনবচবদয ক্ষ্ী মরাওবদয বফবাচ্চ বদ ফা। মদবয ফড় ফড় মওাম্পাবন  প্রবতষ্ঠাবনয ভাবরও ফবন মা। পবর ওতৃবত্ব  

ম্পদ চনকবণয ওাবঙ না বকব তাবদয বনন্ত্রবন ঘবর মা। চাতী ম্পদ ফযবক্তকত নুষ্ঠাবন ফয ওবয। পবর তাবদয 

বফরাবতা, ঘাওবঘওয, ফয অয দাবত্বীনতা মঘাবঔ যায ভত ব মা। মপতনা-পযাাদ অয বফৃঙ্খরা তাবদয বদনবদন 

রুবিবন বযণত । ফযবক্তকত স্বাথব ফ বওঙুয ঈবয প্রাধানয া। অর বফলগুবরাবও ধ্বং ওযা । পবর ঘবযত্রফান অয 

ঘবযত্রীবনয ভাবছ মওান াথবওয থাবও না। বরতা অয অনুকতয সৃ্মবতঘাযবণয বফলফস্তুবত বযণত । পবর চনকণ এফ 

বফৃঙ্খরায বওায বফ। কু্ষ্ধা ঙিপি ওযবফ এফং মফওাযবত্বয ওাযবণ বাফ নিন অয দবযরতা বুবক ভযবফ। অয এ 

ওর বফল াভাবচও বফবফাযবণয চন্ম বদবফ। 

৩-বফববন্ন মুদ্ধ  মুবদ্ধ যাচভু: 

যাচবয পরাপর মদব াভাবচও বস্থযতা, যাচননবতও বফৃঙ্খরা  থবননবতও ঙ্কবিয তীব্রতা ফাবড়ব বদবফ। ধন-ম্পদ, 

প্রবাফ-প্রবতবত্ত, ভান-ম্মান এফং ংঔয কবণত তাচা প্রাণ বফচবন মদায ভধয বদব ভূরত: বফপ্লবফয চনয এওবি ঈমুক্ত 

বযবফ বতযী বফ। াধাযণ চনকবণয বঘন্তা-মঘতনা  কবতথবও নতুন ওবয বফপ্লবফয বদবও বনব মাায চনয যাচবয 

যফতবী ভিাআ বধও ঈমুক্ত। বফচী যাষ্ট্রগুবরাবত বফপ্লবফয নাভ ভানুবলয ঈবেঔ ওযা রাবক না, বফপ্লফ মতা বনও দূবযয 
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ওথা। মমবতু এফ মদব বফপ্লবফয মওান প্রবাচন  বযবস্থবত মনআ, মবতু মআ মদবয বফববন্ন যাচননবতও দবরয ভাবছ 

যাচননবতও প্রবতবমাবকতাভূরও বওঙু অবরাঘনা-ভাবরাঘনা ।  

৪-ফববফববেয ঘা: 

মঔন বনবফবও বক্ত ফা তাবদয এবচন্ডাযা ঈম্মাবও তায স্বাতন্ত্র, যাচননবতও স্বাধীনতা এফং ফযবক্তকত বদ্ধান্ত মনায 

বধওায মথবও ফবঞ্চত ওযবফ, চনকবণয াবথ ফবরাূণব অঘযণ ওযবফ, ভচুবযীন েবভয ভাধযবভ তাবদয মথবও থবননবতও 

ুবফধা মবাক ওযবফ, চনকবণয  মদবয ম্পদ রুি ওবয বনব মাবফ, াধাযণ চনকণবও বনঃস্ব-তদবযর ওযায চনয মওান 

বঘষ্টা ফাদ বদবফ না, তাবদযবও ঈন্নবতয বথ ফাধা বদব ফনবতয তর কহ্ববয মঠবর বদবফ, ঈম্মাবও তাবদয ধভবী ঘাবদা, 

ওৃবষ্ট-ওারঘায ারন, অবওদা-বফো  ভাতৃবালা মথবও ফাধা প্রদান ওযবফ, তাবদয আবতা-ঐবতযবও ধ্বং ওযায মঘষ্টা ভত্ত্ব 

থাওবফ এফং বনবফবওবদয ংসৃ্কবত, বালা, আবতা-ঐবতয  স্ববাফ-ঘবযত্র  করবণ ফাধয ওযবফ। মঔন তাযা এফ 

নযাক্কাযচনও ওাচ ওযবত থাওবফ, তঔন চনকণ ভাতৃবূবভবও স্বাধীন ওযায মনা বফববায ব ঈঠবফ। 

৫- অবওদা-বফো এফং বফত্র বফলগুবরা বনব তাভাা ওযা: 

বফবল ওবয ভুবরভ মদবয াওযা প্রচাবদয ধভবী মঘতনাবও ঔুফ চ ঈাব বযফতবন ওবয মদায চনয অপ্রাণ মঘষ্টা 

ওবয। এয ঈবদ্দয বরা: তাযা চনাধাযবণয অবওদাকত ঐবতয এফং াভাবচও দৃঢ় ফস্থানবও ঔণ্ড-বফঔণ্ড  বফবক্ত ওবয 

মপরবত ঘা। থঘ এআ বফলবি চনকবণয ওাবঙ তাবদয চাতী ুযক্ষ্ায মঘব তীফ গুরুত্বূণব। এঙাড়া অোয ভবনানীত 

ধভব আরাবভয াবথ প্রবতিবিতা ওযা , ভানুলবও আরাভ মথবও দূবয মযবঔ াযাভ ওাভনা-ফানা  প্রফৃবত্ত ূচায বদবও মঠবর 

মদা , াযাভ ওাবচয ূণব ুবমাক মদা , বক্ত প্রবাক ওবয ভাবচ াযাভগুবরা বযুয ওবয মদা , শুধু তাআ 

ন ফযং তা  করবণ ফাধয ওযা । অফায ওঔবনা ববন্ন ভতাদব রারনওাযী ফবযাকত ত্রুযা এব যাবয মদ দঔর ওযা 

শুরু ওবয, বনবতও  মফাধকভয িীবন ফন্ধনবও মববে মপরবত অযম্ভ ওবয। তঔন চনকণ তাবদয ঐবতয  অত্মভমবাদায ফবর 

ফবরান ব স্বতফূতববাবফ অবদারবন ছাাঁবব বড়। মদ দ্রুতআ যক্তক্ষ্ী স্বস্ত্র অবদারবনয রু রাব ওবয। অয স্ববাফতআ 

তাবত তীব্রতা  যক্তবরাত শুরু । মদবয অনাবঘ ওানাবঘ  ভাবচয ফব ভবর তা  করণবমাকযতা া। ফববফববেয ওাবঙ তা 

এওবি অদববও বক্তারী অবদারবনয রূ বনবফ এফং বফববন্ন মদ মথবও থবননবতও  চনফবরয ভাধযবভ াাময-বমাবকতা 

ওযা বফ। াধাযণত: এফ মুদ্ধ  বফপ্লফ এও মুক ফা তায মঘব বওঙুিা ওভ-মফী ভবয ভাবছ ভাপ্ত ব মা। ওাযণ, 

বফপ্লফীবদয প্রাবনয দাববত্ব থাওা দাবত্বীরযা ববজ্ঞতা নতুন। মায পবর যাচননবতও  াভাবচও েবন তাবদয বুর-

ভ্রাবন্ত বত থাবও। ফয নতুন খিনা প্রফা, গুণীচনবদয যাভব  বফপ্লবফয ুবযা ভ চুবড় তাবদয বচবত ববজ্ঞতাগুবরা 

তাবদযবও ক্রভান্নব ৃচনীর বযওল্পনা  করবণয চনয ঈবমাকী ওবয মতাবর। এবাবফ তাযা এওিা ভব মদ  চনকবণয 

ঘাবদা, প্রবাচন  ঙ্কিগুবরা নুধাফন ওযবত ক্ষ্ভ । যবদবও চনকণ এওিা ভব ধীবয ধীবয অবদারন এফং 

অবদারবনয মনতৃফৃবদয বদ্ধান্তগুবরা মভবন বনবত থাওবফ, বধবমবয াবথ তাবদয বমাবকতা ওবয মাবফ এফং ঘরভান যাষ্ট্র মবন্ত্রয 

ধাযও ফাওবদয মথবও মদবও ভুক্ত ওযবত অ করী ব ঈঠবফ। মমভনবি খবিবঙবরা অপকাবনস্তাবন তাবরফান অবদারবনয 

ভ। এআ ওাযণগুবরায ঈয এওও ফা াভবষ্টওবাবফ বফপ্লবফয ঈবদ্দযকত বদওবি বনববয ওবয। বওন্তু বিতী ক্ষ্ ঙাড়া শুধু এও 

ক্ষ্ বনব বফপ্লফ শুরু বফ না। ওাযণ এিাআ বফপ্লবফয মভৌবরও ং। মা চনতায ভস্ত বক্ত-াভথব, ফুবদ্ধ  স্বাধীনতা রাববয 

অ করবয াবথ মৃ্পক্ত। অয ফ বওঙু বতযী ায য এওবি বযক্ক বফপ্লফী মকাষ্ঠীয প্রবাচন মদঔা বদবফ। মাযা চনকণবও 

তাবদয াযাবনা বধওায ম্পবওব চা করত ওযবফ, যওায ওতৃবও মদবয ম্পদ ঘুবয  রুন্ঠন, তাবদয ঈবনবফফাদ, নফধ 

প্রবাফ বফস্তায আতযাবদ বফলগুবরা চনকবণয াভবন স্পষ্ট ওবয তুবর ধযবফ এফং তাবদযবও এফ বওঙুয বযফতববনয বফববন্ন 
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দ্ধবত ফবর বদবফ। এযয বফপ্লবফয মনতৃত্ব াবত বনব, তা বযক্কতা মৌঁঙা মবন্ত ওাচ ওবয মাবফ। এিাবও বফপ্লবফয প্রস্তুবত 

 ফযফস্থানায মে/স্তয ফবর। যফতবীবত এআ ম্পবওব অভযা বফস্তাবযত অবরাঘনা ওযফ, আনা অো।  

*** 
বফপ্লবফও বঘন্তাধাযা ফা ভতাদব: 

 
বফপ্লবফয বওঙু ভূর বফবষ্টয যববঙ, মা বফপ্লবফও বঘন্তাধাযাবও াবনত ওবয। মগুবরা বরা: মঘষ্টা াধনায পবর ঐবতাবও ঈন্নবত 

াধন, প্রবাচনী ওবঠায ফযফস্থা  করণ, ফবওঙুবও ুনযা বনভবাবণয ভাধযবভ বফপ্লবফয রক্ষ্য ফাস্তফান এফং ফস্থায বস্থবতীরতা 

অনন ওযা।  

বফপ্লবফও বঘন্তাধাযা বনম্নরু: 

মমবওান এওবি ভতাদববও ফাস্তফাবনয চনয বফপ্লবফয ূঘনা ব থাবও। থবাৎ মমআ ভতাদব  ানফযফস্থা প্রবতষ্ঠায ভাধযবভ 

চনকবণয মভৌবরও  ভানবফও বধওায বচবত বফ, মআ ানফযফস্থাবও প্রবতবষ্ঠত ওযা এফং ঘরভান চুরুবভ ানফযফস্থায 

বযফতবন খিাবনা। এআ বযফতববনয চনয ংকবঠতবাবফ মমআ অবদারন শুরু বফ, তায ঙাাতবর বফপ্লফীযা এব মস্বো 

স্ববক্তবত অে বনবফ। ূঘনাবত বফপ্লফীযা নতুন বফে বফবনভবাবণয রবক্ষ্য মদবয ক্ষ্ভতাীন যওায  তাগুতবদয বফরুবদ্ধ 

বফবফাবযত বফ। (বমভন মৌবদ যাচবযফায এওবঘবিা ক্ষ্ভতা, থব  অবধবতয বফস্তাবযয ভাধযবভ চনকবণয ঈয ঔফযদাযী 

ওযা, তাবদয িীনবফবযাধী তথা িীন ধ্বংওাযী হুওুভ চাবয ওযা... বফপ্লবফয ম্ভাফয এওবি ভবডর) ‘নতুন বফে’ থবাৎ প্রান, 

থবনীবত, াভাবচও  াংসৃ্কবতও ফযফস্থায ভাবছ অভূর বযফতবন াধন ওযা।  

অয বফপ্লফী বঘন্তা-মঘতনা  অবওদা-বফো প্রওৃতবক্ষ্ এভন বওঙু বফলবও বখবয ব থাবও, মমগুবরা যাষ্ট্রফযফস্থায বফরুবদ্ধ 

ওাবচ রাকাবনায চনয ফাস্তবফও চীফবন তীফ প্রবাচনী।  

বফপ্লফী অবওদা ফা দবন ফাস্তফ চীফবন ভূতবভান বওঙু ফাবওযয ভবষ্টয ভধয বদব অফবতবত বফ। (বমভন: নতুন াংসৃ্কবতও, 

াভাবচও, থবননবতও  ানফযফস্থা ৃবষ্টয রবক্ষ্য তযাঘাযী ানফযফস্থায বফরুবদ্ধ অভূর                বং অবদারন 

শুরু ওযা।)  

বফপ্লবফয বঘন্তাধাযাবও ফাস্তফতায বদবও বপবযব মদায চনয অভাবদয প্রবাচন এওবি ফস্তুবনষ্ঠ ফাস্তবফও বদও এফং এওবি 

মস্বোপ্রবণাবদত ভানবফও বদও। এিা ম্ভফ মম, ফস্তুবনষ্ঠ ঈওযণগুবরা (বফপ্লবফয ঈওযবণয বমাবকতা) মফ মবাপ্ত বযভাবণ 

াা মাবফ। বওন্তু বিতী বদওবিয (বযফতববনয আো) বাফ মদঔা বদবফ। মায ওাযবণ বফপ্লফ ূবঘত বফ না। তাআ বফপ্লফ 

াধবনয চনয ঈব বদওবওআ এওাবথ ওাবচ রাকাবত বফ। মায ওথা অবক ফরা ববঙ। এভনিা বর বফপ্লফীযা এওাআ 

বযফতবন খিাবত াযবফ। ওাযণ এ বযফতবন চাবতয ওাবঙ্খত দাবফ-দাা ূযণ ওযবফ। অয তাযা বফপ্লবফয বং 

বযবস্থবতবত চীফন ঈৎবকবয বফবাচ্চ নবচয ম ওযায চনয প্রস্তুত থাওবফ।  

নযবদবও যাচতাবন্ত্রও, কণতাবন্ত্রও ফা নয মমবওান ানফযফস্থা ভবন ওবয মম, বফপ্লবফয ভাধযবভ বযফতববনয বঘন্তা ওযািা বে 

ধ্বংাত্মও বঘন্তা-মঘতনা। যাচননবতও বস্থবতীরতা এফং ুষ্ঠ থবননবতও ফযফস্থা প্রবতযও ুৃঙ্খর ভাবচয চনযআ অফযও। 

মমবওান ভাবচ ফ বদবওয বস্থবতীরতায ভাধযবভ ভাবচয প্রওৃত বস্থবতীরতা ফচা থাবও। অয াওবেণীয এ প্রঘাযণা 

এওবি স্বাবাবফও বফল। তএফ, তাযা মদবয অথব-াভাবচও, ঐবতাবও  যাচননবতও ঈন্নবনয প্রবত তিা গুরুত্ব বদবফ না 

মতিা গুরুত্ব বদবফ বনবচবদয ঈবমাকী বযবফবও অন ফস্থা বিবওব যাঔবত। এআ বঘন্তা-মঘতনাআ তাবদযবও বনবচবদয 
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ানফযফস্থা যক্ষ্ায চনয ভযণণ মঘষ্টা ওযবত ফাধয ওবয এফং বফপ্লফবও এওবি বং ওাচ বাবফ অঔযাবত ওবয। ুতযাং 

তাযা বফপ্লবফয ভুবঔাভুবঔ মাও ফা প্রবতবফী বফপ্লবফয ংক্রভবণয অঙ্কা ওরুও, ঈবিাআ তাবদয চনয ফযাফয। 

*** 
বফপ্লবফও দমাত্রায স্তযভূ  

 

বফপ্লবফয মক্ষ্বত্র ফযআ অভাবদযবও প্রবতযও মদবয এফং মুবকয বফবষ্টয  কবতবফবধয প্রবত রক্ষ্য যাঔবত বফ এফং মআ 

মদবয  মআ মুবকয বফপ্লবফয ধযণ বও, কবতবফবধ মওভন, বযণবত মওভন ববঙ ফা বত াবয? আতযাবদ বফল াভবন মযবঔ 

 করয বত বফ। এবি তযন্ত গুরুত্বূণব এওবি বফল।  

মম মওান অবদারন-ং করাভ  বফপ্লফ-বফবরাবয ওবওবি স্তয থাবও। মবাক্রবভ মগুবরা াবড় বদবত । 

১-ূঘনা এফং প্রস্তুবতয স্তয: 

ও. বফপ্লবফয ফীচ মযান ওযা। 

বফপ্লফ বফলবয কবফলও বিভ মদবয ওর ভযা বনব বঘন্তা-বাফনা ওযবফ। বক্তয ভাধযবভ ম ফ ভযা বনযন ওযবফ, 

মওৌর  মিওবনও বনবধাযণ ওযবফ, বফপ্লবফয রক্ষ্য-ঈবদ্দয বঠও ওযবফ, মগুবরা ফাস্তফাবনয চনয ঈমুক্ত দবক্ষ্  করণ 

ওযবফ। মতা ফবপ্রথভ কবফলও দর এআ বফলগুবরা বনব বঘন্তা-বাফনা ওযবফ এফং বঠও বদ্ধান্ত  করণ ওযবফ। তঃয মআ 

নুমাী যফতবী স্তবয  করয বফ।  

এযয চনকণবও বঘতন ওযবত বফ এফং বফপ্লবফয রক্ষ্য-ঈবদ্দয ম্পবওব স্পষ্ট ধাযণা বদবত বফ। তঃয মম মওান ভূবরযআ 

মাও, মওাণঠাা থাওা নযানয দরগুবরায াবথ বভত্রীবত অফদ্ধ বত বফ। মাযা যওাবযয ঈয বক্ষ্প্ত ব অবঙ ফা 

যওাবযয বনমবাতবনয স্বীওায ব অবঙ। ফযাওবাবফ ভানুলবও বফপ্লবফয প্রবত ঈৎা বদবত বফ। তাবদয াভবন মদবয ভবধয 

ঘরভান ফতবভান াভাবচও  থবননবতও বনযাচযগুবরা তুবর ধযবত বফ। মমন এয িাযা তাবদয ভাবছ বফপ্লবফয ভানবওতা বতযী 

 এফং কণবফপ্লবফয মচাায শুরু । অয বফপ্লফ ঘরাওারীন ভিুওু এতিাআ ংওিভ মম, এ ভ বফপ্লবফওবদয ঈয 

ীভাফদ্ধতা  ংওীণবতা ঘূড়ান্ত মবাব অত্মপ্রওা ওবয, াফবক্ষ্বণও দভন-ীড়ন ঘরবত থাবও, অবযন্তযীণ ভযাগুবরা ক্রবভআ 

ফববল মবাবয বদবও কড়াবত থাবও, এবওয য এও প্রাণাবন বত থাবও এফং চনাধাযবণয ভবন এআ প্রতয চাবক মম, 

এবন নাচুও বযবস্থবতবত প্রবতবক্ষ্য াবথ াবন্তূণব ভাধাবন বপবয মকবর মওান াবন্ত বপবয অবফ না। ফযং শুধুভাত্র এভন 

াবন্তূণব ভাধাবনয বঘন্তা-বাফনা ওযবর ীদবদয মআ বফত্র যবক্তয াবথ কাদ্দাযী ওযা বফ, মমআ যক্তফনযায মোত প্রফাবত 

ববঙর, এআ চাকযণবও ঘূড়ান্তবাবফ পর ওযায চনয।  

ঔ. ঐবতাবও বযবস্থবত মথবও ওযণী বনধবাযণ ওযা: 

এআ মবাব এব ভানুবলয ভবনয ভাবছ বফপ্লবফও চাক ভানবওতা এফং বযফতববনয ঈচ্চ ভবনাফর বযূণবরূব থাওবত বফ। 

তবফ এআ ভ ন্ধওাযােন্ন ওাবরা যাবতয ভত বফদাবদয স্বীওায বত বফ। ভুবরয ছবড়য নযা ভাপ্রর মধব অবফ। 

মমভন: চনবপ্র ফযবক্তবদযবও গুভ ওযা বফ, মওান মওান অবদারনওাযীবও াবস্তয ভুবঔাভুবঔ বত বফ, অফায ওাঈবও তযা 

ওযা বফ, ওঔবনা বা-ভাবফবয ঈয বনবলধাজ্ঞা চাবয ওযা বফ, েবভও ধভবখবিয ডাও বদবফ, বফববন্ন      বনযাত্তা 

ওভবীবদয াবথ ংখলব বফ, মেষ্ঠ ফযবক্তফকববও এফং চনবনতাবদযবও ম করপতায ওযা বফ। বফপ্লফীবদযবও তা ওবয মদা, 

তাবদয ক্ষ্বত াধন ওযা এফং তাবদয ঈয বনবলধাজ্ঞা অবযা ওযা বফ। এআ নাচুও ভুূবতব ভানুবলয ভাবছ দু’বি মেণী বতযী 
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ব মাবফ। এওদর বনযা ব মঙবন বপবয মাবফ, ওবষ্ট চচববযত ব ভৃতুযয ভুবঔাভুবঔ বত ঘাআবফ। অবযওদর ত ফাধা-

প্রবতফন্ধওতা ভাবড়ব মু্মবঔ  করয বত থাওবফ। নতুন ঈদযভতায াবথ াাড়ভ দৃঢ়তা বনব বক্তধয প্রবতবক্ষ্য বফরুবদ্ধ 

ভদাবন অবফবূবত বফ, চনকণবও চাবকব তুরবফ এফং বফপ্লবফয বদবও মিবন বনব মাবফ। ঘূড়ান্ত পরতা চববনয চনয মা বওঙু 

ওযা দযওায, তাযা তায ফিুওুআ ওযবফ এফং ফায ভাবছ প্রবতবাবধয বিফুবরে ঙবড়ব বদবফ। (       ২৫ চানুাযীবত 

বভবয খবিবঙর।)  

ঈত্থানওাভী প্রবতযও দযবও ফযআ নযানয াধাযণ চনকণ মথবও তওব থাওবত বফ। অবদারনযত চনবকাবষ্ঠবও এআ 

ভানবওতা বযায ওযবত বফ মম, অবদারন মমবাবফআ  করয মাও এওভ পরতা এভবনবতআ ঘবর অবফ। ফযং 

তাবদযবও পরতা  বফচবয চনয বক্ষ্া না মথবও মবি চববনয চনয তওবতায াবথ ওবঠায মঘষ্টা-াধনা ঘাবরব মমবত 

বফ। বফচবয চনয ঔুফ তাড়াহুড়া ওযা মাবফনা, মাবত ভাছথ মথবও বপবয অা মা। অফায এভন মদযী ওযা মাবফ না, 

মাবত ঈমুক্ত ভ ঙুবি মা।  

এআ স্তবয প্রঘুয বযভাণ বা-ভাবফ, বফবক্ষ্াব, ফবযাধ ব থাবও। াাাব এয াত ধবযআ ওবরয ভাবছ বফপ্লবফয সৃ্পা 

বতযী ।  

 

২-ূবফবয যাষ্ট্রফযফস্থা ধ্বং ওযায স্তয: 

ঞ্চভ নুবেবদ অভযা এ বফলব াভানয অবরাঘনা ওবযবঙরাভ। ফতবভান ভ এফং ভানুবলয ঈন্নবতয াবথ াবথ ভানুবলয 

বঘন্তাবক্ত  ৃবষ্টীরতায ঈন্নবত ববঙ। অবভ এঔাবন ূফবফতবী বফপ্লফীবদয বওঙু ভুূবতবয ওথা ঈবেঔ ওযবফা। মভ তাযা 

মম ভস্ত মভৌবরও বফলবয ভুবঔাভুবঔ ববঙর।  

প্রথভত: বনযাত্তাওভবী এফং মনাফাবনী ওতৃবও ধয-াওড়: 

অবদারনওাযী চনতায ঈয ঘারাবনা বনমবাতন  বদনবদন ফহু ক্ষ্-ক্ষ্বত বত্ত্ব মওানবাবফআ প্রধান প্রধান ড়ওগুবরায দঔর 

মঙবড় মদা মাবফ না। মতআ বনমবাতন ঘারাবনা মাও না মওন, তাযা মঔান মথবও ওতৃবত্ব ঈবঠব বনবফ না। তাঙাড়া এভন 

বযবস্থবতবত বংতায মভাওাবফরা বংতায ভাধযবভ ওযা মাবফ না। 

এয মঙবন ওবওবি ঈবদ্দয অবঙ-  

ও. যওাযী ফাবনীয ভাবছ পাির ৃবষ্ট ওযা। 

ঔ. বনও ভ বফবরাী চনতায বযঘ ফন ওবয ুবর ফা তাবদয মনতৃবত্ব চখনয ঔাযা  মনাংযা ওাচ ওযা । তাযা 

এফ চখনয ওবভবয দাবায বফপ্লফীবদয ঈয ঘাবব মদ। যওাযী বপ-অদারত, ভন্ত্রণারব বিংবমাক ওবয, ভবচদ 

 ভবদবয বফবফাযণ খিা, বনবচযাআ বনবচবদয বওঙু বপায  মনা দযবও তযা ওবয, াংফাবদওবদযবও গুভ  ঔুন ওবয, 

রাভাব মওযাভবও তযা ওবয। তাযা এ ধযবণয ফহু ওভব াধন ওবয থাবও। চনকণবও মআ বদবও অওৃষ্ট ওযায চনয এফং 

বফপ্লফীবদযবও তাবদয ওাবঙ ঔাযা বববফ মদঔাবনায চনয। এভন বওঙু ভুূবতব তাবদয ঈয অক্রভণ ফা এয প্রবতফাদ ওযায 

ুবমাক মব তা মঙবড় বদবত বফ।  

ক. যওাবযয বওঙু গুরুত্বূণব ফযবক্তয                ফস্থা ধ্বং ওবয মদা। মবদ ম যাধী, তাযয ভানুল বাবফ 

তায ঈয এিায প্রবাফ ড়বফআ। পরশ্রুবতবত ম বদবাযা ব বভবডায াভবন এব বফববন্ন দুবফবাধয ফাওয বদব, হুভবও-

ধভবও বদব, যিাবনা গুচফ ফবর এফং বনরবজ্জবাবফ বভথযাঘায ওবয বফফৃবত বদবফ। তঃয তায ফযবক্তকত দুফবরতা  ভ পুবযব 

মাায বফলবি স্পষ্ট ব মাবফ। তায ওাবঙয ভানুলগুবরা তায ঘরভান ক্ষ্ভতায ফযাাবয অস্থা াবযব মপরবফ। পবর ম তায 

ভদদুষ্ট ওাবঙয ভানুলগুবরা মথবও ফাবযও এফং অবযন্তযীণবাবফ ঔুফ দ্রুততায াবথ বফবেন্ন বত থাওবফ।  
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বনমবাতনওাযী ফাবনীয মভাওাবফরা ওযা: 

এবি বফপ্লফওাভীবদয চনয প্রথভ ঘযাবরঞ্জ। ওাযণ, এআ মবাব এব তাযা এভন এও ফাবনীয াবথ মভাওাবফরা ওযবত মাবে, 

মাযা ীভারঙ্ঘন  চুরুভ-বনমবাতবনয ঘূড়ান্ত মবা বতক্রভ ওবযবঙ। তাযা মওানরূ ফাধা-বফঘ্নতা ঙাড়াআ এবওয য এও চা করত 

চনতাবও তযা ওবয অবঙ। মওননা, এতবদন তাযা বঙবরা বযয বযন্তবয। মমঔাবন তাবদয ঈয তযামজ্ঞ ঘারাবনা ম্ভফ 

বঙর। অয এঔন তাযা ওবরআ যাস্তা মনবভ অা ঔুফ বচআ তাবদয তযা ওযা মাবে। তবফ মতআ বনমবাতন অয তযায 

স্বীওায মাও না মওন, দৃঢ়ংওল্প  যস্পযবও াাময ওযায ঈচ্চ ভবনাফর বনবআ বওন্তু তাযা ভাবঠ মনবভবঙ।  

যবদবও চনতায ঈয বনমবাতবনয বেভবযারায ঘারাবনা বত্ত্ব তাযা বওন্তু বত দ্রুতআ ভবনাফর াবযব মপরবঙ এফং তাযা 

বনবচযাআ বনবচবদয ভবধয অবযন্তযীণ দুফবরতা  রাঞ্ছনায ক্ষ্ীণ অাচ নুবফ ওযবঙ। প্রবতযও ীভারঙ্ঘনওাযী চাবরবভয 

ফস্থা এভনআ। তাবদয ফাবযও ফফবযতায অড়াবর ীনতা অয ওাুরুলতা রুবওব থাবও। মঔন ফবত্র মুবদ্ধয দাফানর জ্ববর ঈবঠ, 

তঔন বফবযাধীবক্ষ্য বনযবদয াভবন তাবদয এআ ীনভনযতা  দুফবরতা প্রবাবতয ভত ঈজ্জ্বর ব মা। মবদ প্রবতবক্ষ্য 

মনাদরবও ফাবযওবাবফ ঔুফআ দুফবর  ল্প ংঔযও ভবন । তাবদয অবযন্তযীণ ওর বক্ত বফবরাীবদয ওাবঙ স্পষ্ট থাওা 

বত্ত্ব বযাা ওবয না। ফযং বক্তধয চাবরভযাআ বব রান ওবয।  

অযবফয বনযাত্তাফাবনী الشبيحة -البلطجية  দ্ধবতবত ানফযফস্থাবও াাযা মদায চনয এওবি নতুন দ্ধবত অবফষ্কায ওবযবঙ। 

এবি রযাবিন অবভবযওায فرق املوت তথা মডথ মস্কাাড দ্ধবতয নুওযবণ কবঠত। মা যাবয অবভবযওান মকাবদাংস্থায 

তত্ত্বাফধাবন  বনন্ত্রবণ বযঘাবরত । এযা অবদারনওাভী চনতা মথবও দূবয থাওবত বাবরাফাব। তাযা ভাবচয নয ওর 

ভানুবলয ভত বফধ যবয পর ন। ফযং এযা চাবতয ঈয বযওবল্পতবাবফ ৃষ্ট দবযরতা এফং ঘরভান যাষ্ট্রফযফস্থায পর। 

এবদযবও তাযা যাস্তা মথবও এফং বফববন্ন পুিাত মথবও ওুবড়ব এবনবঙ। এযা ম্মান, অত্মভমবাদাবফাধ, বনযয প্রবত েদ্ধা, 

াদাূযণ, বনযাত্তা  স্বাধীনতা ফরবত বওঙুআ ফুবছ না। তাবদয ববতবয মফাছায ক্ষ্ভতািুওু মনআ। ওাযণ, তাযা রাঞ্ছনা, 

ফবরা, ঈৎওন্ঠা-বস্থযতা, বদ-ং, ধভও-বফতাড়বনয ভাবছ মফবড় ঈবঠবঙ। প্রবতবনত মধাাঁওা অয প্রতাযণায স্বীওায ব 

অবঙ। এবদযবও মাযা প্রবতারন ওবযবঙ, তাযা চনকবণয ঈয ন্ধ বফবিবলয ঈয প্রবতাবরত ওবযবঙ। অয মবদ তাবদয 

ধাযবণয প্রবক্রা ম্ভফ , তাযবয এবি তায ঈমুক্ত ভ ন। মওননা, তাবদয ভাবছ দা ফা ানুবূবতয মওান মঘতনা 

মনআ। যবও ক্ষ্ভা ওযায ভত ভানবওতা তাবদয ভাবছ মনআ। তাবদয মওান অত্মীতায ম্পবও মনআ এফং তাবদযবও বঠও 

ফুছ মদায ভত মওান          মনআ। তএফ, এবদযবও বযূণব দৃঢ় ংওবল্পয াবথ প্রবতত ওযবত বফ। মাবত ওবয 

এযা তাবদয আঈবনপভব বযধান ওযা মকাবদাবদয চনয বক্ষ্া ব থাওবত াবয।  

অয মঔন বফপ্লফীযা যওাযী বফববন্ন প্রবতষ্ঠান, যওাযী ফাবনীয খাাঁবি, বপ, ওযাম্প আতযাবদ দঔর ওযায চনয অক্রভণ শুরু 

ওযবফ, তঔন ফযআ তাবদযবও ওবঠনবাবফ অক্রভণ ঘারাবত বফ এফং মবাপ্ত বযভাণ স্ত্র বনবআ ভাবঠ নাভবত বফ। মাবত 

ওবয বফদযভান যাষ্ট্রমবন্ত্রয থব-ওবড়য মল বযভাণিুওু মরা া এফং তা ধ্বং ব মা। অয অবদারবনয 

মনতৃস্থানীবদযবও ফযআ তীক্ষ্মতায াবথ কবীয ভবনাবমাবকয াবথ এবওয য এও অক্রভণ ঘারাবত বফ। ওাযণ, বওঙু বওঙু 

মক্ষ্বত্র অক্রভবণয মভাওাবফরা ভবযভাণ অবযওবি অক্রভবণয িাযাআ ব থাবও। মমন অবদারবনয ভাবছ বফৃঙ্খরা, ননওয 

ৃবষ্ট না  এফং মওঈ বঙু বি না মা। চনকবণয ভানবওতা  ঈত্থানওাভীবদয ফস্থা মদবঔ ভূরত: অক্রভবণয ওবঠাযতা 

বনধবাযণ ওযবত বফ। তঃয বক্ত প্রবাক ওবয বযফতববনয চনয ওবঠায অক্রভণ ঘারাবত বফ।  

মম মওান আরাভী বফপ্লবফয দবন দু’বি বফলবয ঈয প্রবতবষ্ঠত: 

ও. যাচননবতও বক্তবও ধ্বং ওবয মদা। মমন ভানুবলয বফবফওগুবরা তাবদয ওফর মথবও ভুক্ত  এফং তাযা বনবচবদয 

বফবফও বদব স্বাধীনবাবফ বঘন্তা ওযবত াবয, বফবফঘনা ওযবত াবয, দুবনা  অবঔযাবতয ফাস্তফতা বনব বাফবত াবয। 

ঔ. ূফবফতবী যাষ্ট্রফযফস্থায প্রবতষ্ঠানগুবরা ধ্বং ওবয মদা। মমন মওান বফদাদ, বস্থযতা, াবন্ত, কন্ডবকার ঙাড়াআ বযফতববনয 

থ বনযাদ ায বনিতা চবন ওযা মা। অয ূফবফতবী যাষ্ট্রফযফস্থা মচাযদাযওাযী ভূর বক্তবও বযূণববাবফ  
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ফাস্তবফওবাবফ ধ্বং াধন ওযা ঙাড়া মওান বফপ্লফআ পর বত াযবফ না। ঘাআ তা স্ত্র ফস্থা মাও ফা বনযস্ত্র। এভন ধ্বং, 

মা বফরার বফন যাফাবয নীবতয ধীবন ‚ম মফাঁবঘ থাওবর অবভ মফাঁবঘ থাবও না‛ এআ ফাবওযয ব্দগুবরা বনবদব ওবয। 

বিতীত: চনবক্ত বতযী এফং তাবদয ভধয মথবও মনা ভাবফবয ধাযা ফযত যাঔা: 

মম মওান বফপ্লবফয মক্ষ্বত্রআ প্রবতবনত নতুন নতুন চনবক্ত, মনাবক্ত বতযী ওযা এওবি বফপ্লবফয চনয প্রাণবক্ততূরয। ঘাআ তা 

াভবযও মাও থফা মফাভবযও। এয মথবও বফযত থাওা ফা গুরুত্ব না মদায ওাযবণ চনতায ঈত্থানবও ওাবঙ্খত রবক্ষ্য 

মৌঁঙাবনা ম্ভফ  না। অয মমআ বদন মথবও ফবপ্রথভ বফপ্লবফয চনয বঘন্তা-বাফনা ফা বযওল্পনা শুরু ববঙ এফং ভানুবলয 

ওাবঙ দাাত মৌঁঙাবনা ওাচ অযম্ভ ববঙ, মআ বদন মথবওআ বফপ্লফবওবন্দ্রও নতুন বওঙু ঈদ্ভাফবনয চনয বাফবত বফ, মঘষ্টা 

ওযবত বফ এফং ধীবয ধীবয তা ভানুবলয ওাবঙ মৌঁবঙ বদবত বফ।   

বফপ্লফীবদয অক্রভবণয মতাবড় মঔন যাবষ্ট্রয তন বফ, তঔন ম তায বক্ত, দাি এফং ফড় ফড় ফযবক্তত্ববদযবও াবযব বনঃস্ব 

ব ড়বফ। এ ভ তাযা বফবরাীবদয ভাবছ মাযা দক্ষ্, বফেস্ত তাবদযবও বফববন্ন যওাযী বপ অদারবতয দাববত্ব 

বনবাবচত ওযায প্রস্তাফ বদবফ।  

এ ফ যাষ্ট্রগুবরা অবদারনওাযীবদযবও মওান প্রওায ওভবতৎযতা ঘারাবতআ মদ না। মঔনআ মদবয ভবধয মওাথা বফপ্লফ-

বফবরাবওবন্দ্রও অফাা নুবফ ওবয, াবথ াবথ বফবরাীবদযবও বঘবিত ওবয; ক্রভান্বব ম করপতায, তযা বওংফা মদান্তয 

ওযবত এফং বফপ্লফীবদয াপরয ধ্বং ওযবত শুরু ওবয মদ। এভতাফস্থা তা ধ্বং ওযবত মদা ঈবঘত ন। ুতযাং ংখবলব 

চড়াবনায মক্ষ্বত্র তাড়াহুড়া ওযবফ না। ফযং তাবদয াবত মাবত ম করপতায না , এচনয পাাঁবও মদা এফং নুপ্রবফ ওযায 

বফদযা বক্ষ্া ওযবফ।  

মনাফাবনীয অবওদা-বফো  তাবদয বপাযবদয অনুকবতযয বববত্তবত বফপ্লবফয বফববন্ন স্তবয এওবি বফবল বফপ্লফী দ্ধবত 

বফবরাীবদয ঈয ফযাও প্রবাফ মপবর। মায অবওদা-বফো মমভন, ম বফবরাীবদয াবথ মতভবন অঘযণ ওবয। বফবল ওবয 

মঔন বফবরাীবদয াবথ ূফব মখালণায ভাধযবভ মুদ্ধ ওযা । তঔন তাবদয অঘযণগুবরা প্রওা া। তাআ মম মনা দয 

বাবরা অবওদা রারন ওযা বত্ত্ব মনাফাবনীয ভাবছ অবঙ, ম বফবরাীবদয াবথ ঔুফ ওভ বংর অক্রভণ ওবয। ফযং তাবদয 

বনবওআ বত দ্রুত মনাফাবনীয দর তযাক ওবয এফং বফপ্লফীবদয াবথ মমাকদান ওবয। এআ মেনীয মনাফাবনী চনবপ্র 

কণচাকযবণয বক্ষ্ ঈমুক্ত। 

অদববও মনাফাবনী, দরী ভবনাবাফান্ন মনাফাবনী এফং মাদায মনাফাবনীবদযবও মুবদ্ধয চনয নতুন ওবয প্রস্তুত ওযবত 

 না। এওআবাবফ যওাযী মওান ংকঠবনয াবথ চবড়ত ফযবক্তফকব, াম্প্রদাবও মকাবষ্ঠ এফং মফ মনা দযযা, মাবদযবও 

মওান যাচননবতও ফযবক্তত্ব ফা াওবেণী বনন্ত্রণ ওবয, এযা অক্রভবণয মক্ষ্বত্র ীভা বতক্রভ ওবয। যওাবযয 

প্রবতযক্ষ্াফযফস্থাবও ভচফুত ওযায চনয বফপ্লফী  ঈত্থানওাভী চনতায বফরুবদ্ধ ওবঠায প্রবতবযাধ কবড় মতাবর এফং নযা-

নাঘাবয ীভারঙ্ঘন ওবয।  

তাআ এওথা ঈজ্জর ূবমবয নযা স্পষ্ট মম, াবন্তূণব ন্থা ওঔবনা এআ যাষ্ট্রফযফস্থাবও ধ্বং ওযা ম্ভফ বফ না। ফযং এবদয প্রবত 
মওানরূ দা না মদবঔব বক্ষ্প্রতা এফং ওবঠাযতায াবথ তাবদয বফরুবদ্ধ অক্রভণ  অবদারন ঘাবরব মমবত বফ। ুতযাং 
মকবযরা মুদ্ধ ফা এওবি স্ত্র বফবরা বফপ্লফী বযবস্থবত বফওাবয মক্ষ্বত্র ফবঘব ওামবওয এওবি ঈা। মবদ বযয ভবধয 
অফদ্ধ মথবওআ নীরতায দ্ধবতবত বফপ্লফ ঘরবত থাবও, তাবর ববফলযবত তাযা ওবঠাযতায াবথ স্ত্র অক্রভণ ঘারাবত 
ক্ষ্ভ বফ না, ভৃতুয মবন্ত যাধীনতা  বনমবাতবনয স্বীওায বত বফ, ফবদযা কৃীন ব থাওবফ, আোগুবরা বে বফ এফং 
ফবওঙু ধ্বং ব মাবফ। ওবঠন বযবস্থবতবত াবন্তূণব ন্থা ফরম্বন ওযায ভাবন বরা: ভৃতুয ভুবঔ বতত া এফং মুবদ্ধয 
স্ববাফচাত বফবষ্টযবও ধ্বং ওযা। মা অো তা‘অরায মম মওান কু্ষ্র ৃবষ্টআ নুধাফন ওযবত াবয।  
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বফপ্লফীবদযবও প্রবক্ষ্ণ মদায াাাব মদবয বফববন্ন গুরুত্বূণব স্থাবন ঔণ্ড ঔণ্ড াভরা বযঘারনা ফযাত যাঔবত বফ। এয 

িাযা ঈবদ্দয বরা: তাবদযবও প্রবক্ষ্ণ মদা, ঘরভান যাষ্ট্রফযফস্থা ধ্বং ওযবত ওুবতাব ওবয মতারা, যাবষ্ট্রয বনমবাতবনয 

বফরুবদ্ধ দুঃাী ওবয মতারা, মমবওান ভযা  ফাধা-প্রবতফন্ধওতাবও বযাা না ওযায ভানবওতা বতযী ওযা, বনবচবদয 

ফযবক্তকত, যাচননবতও  অআনকত বধওায অদাবয দৃঢ় আোবক্ত চবন ওযা, বনমবাতনওাযী ফাবনীবও অক্রভণ ওযায 

ববজ্ঞতা রাব ওযা, ন্তয মথবও তাবদয প্রবাফ মছবড় মপরায প্রবক্ষ্ণ মদা, মমঔাবনআ ুবমাক াবফ, মঔাবনআ চাবরভ 

ফাবনীয ঈয াভবর ড়া এফং তাবদযবও াবস্ত বদব দস্ত ওযা। তাবদয বফরুবদ্ধ এআ অক্রভবণয ভাত্রা ক্রভান্বব ফৃবদ্ধ ওযা। 

অক্রভবণয বযবধ বফসৃ্তত ওযা। অয এফ বওঙুয ভধয বদবআ ঈত্থানওাভীবদয ববজ্ঞতা  অক্রভণ ওযায মমাকযতা ফৃবদ্ধ মবত 

থাওবফ। ফববল মঔন তাবদয যাস্তা মফবযব অায ঘূড়ান্ত ভ খবনব অবফ, তঔন মদঔা মাবফ মম, চনকবণয বফববন্ন মক্টয 

 ঈদর মভাওাবফরা ওযায ববজ্ঞতা  দুঃাবওতা চবন ওযবত ক্ষ্ভ ববঙ।  

এআ স্তবয এব বফপ্লফওাভীযা মমআ ওাচগুবরা ওযবফ, মগুবরায নযতভ বরা াবন্তূণব ন্থা ফরম্বন ওযবফ। এয িাযা ঈবদ্দয 

বরা: প্রঘবরত যাষ্ট্রফযফস্থায বফরুবদ্ধ ন্তুবষ্ট  মক্ষ্াব প্রওা ওযা এফং দরভত বনবফবববল াধাযণ চনকবণয ভথবন চবন 

ওযা। এআ ঈবদ্দবয মৌঁঙায চনয মমফ ন্থা ফরম্বন ওযা মা মগুবরা বরা: বফাআি  মযবড-মিবরবববন ম্প্রঘায 

ওযা,  করাবপবক্সয ভাধযবভ প্রঘায ওযা, ফড় ফড় ড়ও  গুরুত্বূণব চাকাগুবরাবত াআনবফাডব-ফযানায-বফজ্ঞাবনয ভাধযবভ প্রঘায 

ওযা, বফববন্ন ধযবনয ববল্পও প্রবচক্ট াবত মনা, মমভন নাবদ, ওবফতা, ফযোত্মও মওৌতুও এফং াবতয প্রওা ওযা, এভন 

বওঙু প্রতীও  প্রবতেবফ বযধান ওযা, মা িাযা বফবযাবধতা প্রওা া, অবদারবনয ভবধয ীদ া ফীয-ফাাদুযবদয ঙবফ 

প্রওা ওযা, বফদুযৎ, াবন, কযা  মিবরবপান বফর না মদা, ফযাংও মথবও ওর থব ঈবত্তারন ওবয মনা, ওয প্রদান না 

ওযা এফং ওর স্তবয কণববাি  বনফবাঘন ফওি ওযা।  

অবযা বওঙু ঈা অবঙ, মা িাযা াবওতা  ববজ্ঞতা বচবত বফ। মঔন ঘরভান যাষ্ট্রফযফস্থায াবথ িি  খাত-াল্টাখাত 

ঘযবভ মৌঁঙবফ, তঔন মগুবরা ফযফায ওযা মাবফ। মগুবরা বরা: যওাযী বংতাগুবরায প্রবতবফদন ওযা এফং যাবষ্ট্রয ক্ষ্ 

মথবও ভানবও ঘাবয বফলবি বফেফযাী প্রঘায ওযা। যওাযী বপ-অদারত এফং গুরুত্বূণব ভন্ত্রণারগুবরাবত ুবমাক মবরআ 

দঔরদাবযত্ব প্রবতষ্ঠা ওযা। মদব প্রবতবদবনয স্বাবাবফও ওভবওাবন্ড বফঘ্নতা ৃবষ্ট ওযায চনয মমাকাবমাকফযফস্থাবও ঘর ওবয মদা। 

তবফ এঔাবন াধাযণ চনকবণয বফলবি রক্ষ্যণী। তাবদয মমন ওষ্ট না । যওাযবও ওবষ্টয ভবধয মপরা। বফববন্ন দাবফ 

ঈত্থাবনয ভাধযবভ চবিরতা মপরা। মদবয ভযা ভাধাবনয চনয যওাবযয দুফবরতা, ক্ষ্ভতা  ওভবগুবরা প্রওা ওবয 

মদা। যাবষ্ট্রয বফববন্ন বফলব ওৃবত্রভ ভওদ্দভা দাবয ওযা এফং তাবদয ঈয চবযভানা অবযা ওযা। এভন বওঙু প্রবতষ্ঠান  

ভন্ত্রণার বতযী ওযা, মমগুবরায ভাধযবভ যওাযী ভন্ত্রণার  বপ অদারতবও ঘযাবরঞ্জ ওযা বফ, ধ্বংবয ভুবঔাভুবঔ এবন 

দাাঁড় ওযাবনা বফ এফং এগুবরায বফরুবদ্ধ বধও বযভাবণ মরাও ভাকভ ওযবত বফ। ঘাআ তা বযবফা প্রবতষ্ঠান মাও ফা থব 

ভন্ত্রণার মাও ফা যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার মাও।  

অয অবদারনওাভীবদযবও ফযআ যওাযবও দা ফবদা ফযস্ত যাঔায চনয প্রবতবনত বনতয নতুন বওঙু না বওঙু অবফষ্কায 

ওযবত বফ। মাবত যওায বদনবদন নতুন নতুন বযবস্থবতয স্বীওায  এফং মগুবরায াবথ বনবচযবদযবও ঔা ঔাআব বনবত 

না াবয এফং দভন ওযবত না াবয।  

তৃতীত: ভ: 

বফপ্লফওাভীযা ক্ত ফস্থান বতযী  বক্তারী ায ূবফবআ যওায মত দ্রুত ম্ভফ তাবদযবও বনভূবর ওযবত ঘা। যবদবও 

বফপ্লফীবদয ঈবদ্দয বরা: ত্রুয বক্তবও বনঃবল ওবয মদা, তাবদযবও ভূবর বনভূবর ওযা, যাষ্ট্রী বনযাত্তা, মদী থবনীবত 

 স্বাবাবফও কবতবফবধবও হুভবওয ভুবঔ মপরা এফং ঙ্কিভ ওবয মতারা। মায পবর াও ভথবওযা ক্ষ্বত করস্ত বফ এফং তাবদয 

ভাবছ অবযন্তযীণ পাির ৃবষ্ট বফ। ুতযাং তাবদয বাফ দভনভূরও বক্রাগুবরা ববতবযয এফং ফাববযয বভত্রবদয চনয ভানবও 
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মফাছা বতযী ওবয এফং ুযক্ষ্া বনবিত ওযবত না াযা  মফাওাবভয দরুন তাবদয ভথবও  চাবতয ওাবঙ ঐবতাবও 

দাবাবযয মু্মঔীন ওবয। ানফযফস্থাবও ঘর  তবনয িাযপ্রাবন্ত মৌঁঙাবত তাবদয দৃবষ্টববে এফং প্রবতবক্রাবও ওাবচ 

রাকাবত বফ। এঙাড়া ভবয বদখবযতা ম্পদ  প্রওবল্পয ভাবরওবদয বঙ্কত ওবয। মমভনবি ফরা ব থাবও মম, ওাুরুল 

বফবনবাকওাযীযা ঙ্কবিয ভ রান ওবয এফং ুযক্ষ্ায ভ  করয । 

বফপ্লফীযা বফপ্লবফয ভ দীখবাবত ওযবত অ করী । ওাযণ তাযা ঘা মম, মদবয প্রবতবি চনাধাযবণয ভবস্তবষ্ক তাবদয রক্ষ্য-

ঈবদ্দয  দাাত মকাঁবথ মা এফং ওবরয ভাবছ ঘূড়ান্ত মবাব ভনস্তাবত্ত্বও ঐওয বতযী । অয এআ ঐবওযয ভাধযবভ 

বফপ্লফওাভীবদয ববফলযৎ প্রচবন্ময ভাবছ াভাবচও বস্থবতীরতা এফং াল্টা বফপ্লবফয বফরুবদ্ধ রুবঔ দাাঁড়াবনায ভানবওতা বতযী 

।  

এঔাবন ভবয ফযাাবয ভূরওথা বরা: বফপ্লফীবদযবও বাবরাবাবফ বক্ত চবন ওযায চনয, ঘরভান যাষ্ট্রফযফস্থা মববে মদমায 

চনয এফং চনাধাযবণয অস্থা  ভথবন চববনয চনয বফপ্লফ ঘরাওারীন ভবয িফযফায ওযা।  

ঘতুথবত: াভাবচও ংবত: 

িীবনয চনয বনবচবও বফরীন ওবয মদা, চীফন ঈৎকব ওযা এফং বনবচয ঈয নযবও প্রাধানয মদায ভানবওতা বতযী 

ওযা। অভযা মতা এও ঈম্মা তথা এও চাবত, মায ওর দয এওবি মদবয ভত। মঔন মআ মদবয এওবি ে মওান 

ুবফধা ফা ওবষ্টয বববমাক ওযবফ, তঔন ভস্ত যীয তায ফযাথা ফযাবথত বফ। এআ ভবভব ভান অো তা‘অরা আযাদ 

ওবযবঙন- 
ميَاَن ِمن قَ ْبِلِهْم ُيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوََل َيَُِدوَن ِف ُصُدورِهِ  اَر َواإْلِ اَوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ ِهْم َوَلْو ََ ِِ ُُ ٰ  أَف َََل ُِِروَن  ْْ اَجة  َِِّّّا ُأوُتوا َويُ  ََ ِه ْم  ِِ ُْ َن ِِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ فَ 

ِلُحوَن ﴿احلشر:  ُْ ميَاِن وَ ٩فَُأولَ ِئَك ُهُم اْلُم ْخَوافَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقوََن ِِبإْلِ ُِْر لََنا َوإِلِ يَن آَمُنوا رَب ََّنا ِإفََّك ََل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغالِّ لِّلَّذِ ﴾ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغ
يٌم ﴿احلشر:  َِ  ﴾ٓٔرَُءوٌف رَّ

‚মাযা ভুাবচযবদয অকভবনয ূবফব ভদীনা ফফা ওবযবঙর এফং বফো স্থান ওবযবঙর, তাযা ভুাবচযবদয বারফাব, 

ভুাবচযবদযবও মা মদা ববঙ, তজ্জবনয তাযা ন্তবয ইলবাবালণ ওবয না এফং বনবচযা বাফ করস্ত বর তাবদযবও  করাবধওায 

দান ওবয। মাযা ভবনয ওাবণয মথবও ভুক্ত, তাযাআ পরওাভ। অয এআ ম্পদ তাবদয চবনয, মাযা তাবদয বয অকভন 

ওবযবঙ। তাযা ফবরঃ ম অভাবদয ারনওতবা, অভাবদযবও এফং ইভাবন অ করী অভাবদয ভ্রাতাকণবও ক্ষ্ভা ওয এফং 

ইভানদাযবদয বফরুবদ্ধ অভাবদয ন্তবয মওান বফবিল মযবঔা না। ম অভাবদয ারনওতবা, অবন দারু, যভ ওরুণাভ।‛ 

(ূযা ায : ৯-১০) 

বতবন অবযা আযাদ ওবযবঙন-  
َ َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُوَن ﴿احلجرات:  ِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اَّللَّ ْْ َا اْلُم  ﴾ِٓٔإَّنَّ

‚ভু’বভনযা মতা যস্পয বাআ-বাআ। তএফ, মতাভযা মতাভাবদয দুআ বাআবয ভবধয ভীভাংা ওযবফ এফং অোবও ব ওযবফ-

মাবত মতাভযা নু করপ্রাপ্ত ।‛(ূযা হুচুযাত : ১০) 

অো তা‘অরায বফত্র এআ ফাণীগুবরাআ ফয ভব ন্তযবও চাবকব যাঔায ভাধযভ। মা বফপ্লফীবদযবও দৃঢ় ওবয, তাবদয 

ন্তবয নুবপ্রযণা মদ এফং ঈত্থান ঘরাওারীন  তায যফতবী ভব াভাবচও ংবতয চনয ওাচ ওযবত ভবনয ভবধয ঈৎা 

মমাকা। মমভন: অত  বনতবদয মফা ওযা, ঔাদয, াবন  চরুযী বঘবওৎা বদব অবদারনযত চনতাবও াাময ওযায 

বযওল্পনা ওযা। মমভনবি অভযা মদবঔবঙ বরবফা বফপ্লবফয ভ। ভাবযা তঔন ভুচাবদবদয চনয ঔাফায যান্না ওবয বনবতন। 

তাাঁযা এআ ওাচবি বনও ওবষ্টয াবথ এফং চনকবণয থবাবন ওযবতন। এভনবও অভযা বভবযয বফপ্লবফয বদনগুবরাবত রক্ষ্য 

ওবযবঙ মম, যাফা অদাঈাবত ডাক্তাযবদয বফার এওবি ং ুস্থবদয বঘবওৎা  অতবদয মফা বনবাবচত ব 

বড়বঙবরন। ওর ডাক্তাযকণআ মস্বো মঔাবন বকব মফা বদববঙবরন। এ ধযবণয বযবফ-বযবস্থবত াভাবচও ম্প্রীবত  
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ংবতযআ ফবঃপ্রবওা। মা তাবদয দা  ঈদাযতায রক্ষ্ণ। এয ভাধযবভ ওবরয ভাবছ ভানফতায কবীয ম্পওব স্থাবত । 

মা এও ভ ওবরয ভাবছ থাওবর ঘরভান বফধ্বস্ত যাষ্ট্রফযফস্থা তা নষ্ট ওবয মপবরবঙ।  

এআ ফস্থায ভাবছ  মবরববি বফপ্লবফয ভাবছ াথবওয রক্ষ্য ওরুন! মা অবভবযওা আযাও মুবদ্ধয য আঈবক্রন  চবচবায ভত 

বনও মদবআ খবিববঙ। এফ বফবক্ষ্াবগুবরাবত বফবদ মথবও থবান ওযা বতা। বফপ্লবফয চনয প্রবাচনী াভ করী  

অধুবনও তাাঁফু ক্র ওযবত ফয ওবযবঙ ওবও বভবরন ডরায এফং তাবদযবও বদববঙ বযূণব বভবডা ওবাবযচ। মায মওান 

তুরনা  না। অয অন্তচবাবতও ংস্থাগুবরা এফং ভানফাবধওায মকাষ্ঠীগুবরা বদববঙ অআনী াতা।  

  

৩-নতুন যাষ্ট্রফযফস্থা বনভবাণ: 

ক্ষ্ভতাীন যওাবযয তবনয াবথ াবথ বফপ্লবফয মনতৃফৃদ ক্ষ্ভতা  করণ ওবয। তঔন তাবদয প্রথভ দাবত্ব বরা: বফপ্লবফয 

বফবযাধী  ত্রুবদযবও বঘবিত ওবয দ্রুত বফপ্লফী বফঘাবযয অতা এবন তাবদয ওবঠায াবস্তয ফযফস্থা ওযা।  

বিতী দাবত্ব বরা: অঞ্চবরও ীভানাবববত্তও প্রবতবযাধ ফযফস্থা কবড় মতারা, মগুবরাবত বফপ্লবফয নীবতভারা  প্রবাফ ৃবষ্ট ওযা। 

তঃয বফববন্ন ঞ্চবর াবন্তয ফাতবা ম্ববরত ত্র মপ্রযণ ওযা। মমগুবরাবত বফপ্লফীবদয ম্পবওব প্রাথবভও ধাযণা মদা বফ এফং 

নতুন যাষ্ট্রফযফস্থা কঠন ম্পবওব স্পষ্ট ফণবনা মদা বফ। াধাযণত: বফপ্লফগুবরা স্থানী, অঞ্চবরও এফং অন্তচবাবতও  করণবমাকযতা 

চবন ওবয থাবও। মমবতু বফপ্লফ চনাধাযবণয আো ংখবিত । তাঙাড়া এবি াভবযও বুযত্থাবনয মঘব ববন্ন। এআ 

বন্টবি  তায অবকয ববন্টয ভূরওথা বরা: মতক্ষ্ণ মবন্ত বফপ্লফ মম ঈবদ্দবয ওযা ববঙ তা বচবত না বফ, ততক্ষ্ণ 

মবন্ত বফপ্লফবও আরাভীওযণ ওযায িাযা মতভন মওান পাবদা বফ না।  

তএফ, ভুরভানবদয ফয ওযণী বরা: তাবদয বক্ষ্ ওাচ ওযায চনয তাবদয প্রবতবফীবদয ওাবঙ বফপ্লবফয প্রঘায ওযবত 

বফ। এওবদও মথবও বফপ্লফ বনভবাণ প্রবক্রা বনবচবও বনবাবচত ওযবত বফ, নযবদও মথবও বফপ্লবফয ভবধয নতুন নতুন বভত্র 

মমাক ওযবত বফ। 

তৃতী দাবত্ব বরা: ঔুফ তওবতায াবথ চীফবনয স্বাবাবফও কবতবফবধ বপবযব অনা। বফবল ওবয থবননবতও েরতায প্রবত 

ভবনাবমাক মদা। মাবত ওবয বফপ্লফ যফতবী দুবববক্ষ্ মথবও বচআ ভুবক্ত াা মা। এয বযআ অবফ বওঙু ছুাঁবও। 

মমগুবরাবত তযন্ত ূক্ষ্মবাবফ দুঃাী বূবভওা যাঔবত বফ। এ ভ এতিাআ তীক্ষ্মতায াবথ ওাচ ওযবত বফ, মাবত মওান 

দবক্ষ্আ বুর না ।  

বফপ্লবফ াপরয চববনয য যওাযক্ষ্ী বভত্রবদয ভাবছ যাচননবতও বফবেদ ঙবড়ব ড়বফ। তাবদয াধাযণ মথবও াধাযণ 

ওভবূবঘগুবরাবত অয তাযা এওবত্রত বফ না। বফপ্লবফয ঘরাওারীন ফস্থা এফ বযবস্থবতয বনও বওঙুবতআ তাযা ভাথা খাভাবফ 

না। তঔন তাবদয বভত্রবদয ভাবছ এও ীতর মুদ্ধ শুরু বফ। ঔুফ ীঘ্রআ বওঙু ফাঙাআ বফব তাযা মধাাঁওা করস্ত বফ। ফয বফপ্লবফয 

ওাযবণ বনও ভ তায স্বক্ষ্ী মরাওবদয ক্ষ্বত । তবফ বধওাংআ বক্ত  ংকঠবনয বদও মথবও বফপ্লবফয ঈয 

প্রবাফ যাবঔ এফং বনচ অবওদা-বফো নুমাী নতুন যাষ্ট্রনীবত ফাস্তফাবন ওাচ ওবয।  

মবদ এআ বনযফ মুদ্ধ  ফাঙাআ বফবয ভিুওু দীখব ব মা, তাবর বফপ্লফ নতুন ওবয বওঙু ওবঠন ভযায মু্মঔীন বফ। মা 

ঔুফআ মফদনাদাও। তাবদয এআ অবযন্তযীণ মুদ্ধ নতুন যাষ্ট্রফযফস্থাবও দুফবর ওবয বদবত  তায ঐওযফদ্ধ বক্তবও ভুূবতবআ ঔণ্ড-

বফঔণ্ড ওবয বদবত ক্ষ্ভ এফং প্রবতবফপ্লফীবদয াভবন অবযওবি বফপ্লবফয থ ঔুবর বদবফ। অয বধওাং মক্ষ্বত্রআ মনাফাবনী 

এআ বফৃঙ্খর ফস্থাবও ওাবচ রাকা। এ ভ তাযা াতাওাযীয ভত ক্ষ্ভতা নুপ্রবফ ওবয এফং যক্ষ্বণআ াভবযও 

এওনাওতন্ত্র প্রবতষ্ঠা ওবয।  



 

 

বফপ্লবফয রূবযঔা - ভুাম্মাদ ারাহুদ্দীন মাদান – (ফব – ০১) 

এআ স্তবযয অবযা এওবি ছুাঁবও বরা: ফবযাকত স্তবক্ষ্, অবযন্তযীণ নাওতা, থবনীবত ধ্বং ওবয মদা, তবফর রুি ওযা, 

ওযাডাযবদয অ করান, অবথবও  াভাবচও ঙ্কি বতযী এফং বফপ্লবফয প্রাবনও বদও  বযঘারনা দুফবর ব মাা। ুতযাং 

বফপ্লফ মনতৃবত্ব াপরয চবন ওযা যাষ্ট্র বযঘারনা াপবরযয প্রভাণ ন।  

এচনয অবদারবনয য নতুন যাষ্ট্র বযওল্পনা          , বনযাত্তা বফলও, মনাফাবনী  ংফাদওভবী আতযাবদ বফলবয 

অভরাতন্ত্র বনবিত ওযা তীফ চরুযী। এওআবাবফ ংঔযারখু চাবতয চনয স্পষ্ট নীবতভারা থাওবত বফ। বফবল ওবয মআ 

       , মাযা ববন্ন অবওদা-বফো রারন ওবয এফং ফবযাকত বক্তয প্রবাবফ ঘবর।  

াধাযণত: এআ বনভবাণ স্তবয বওঙু ভবয চনয বর বফঘক্ষ্ণ মনতৃত্ব বনবাক ওযবত । মমন বফপ্লবফয চনয মম মওান বদ্ধান্ত 

মনায মক্ষ্বত্র বতবন মথাবামুক্ত ন। অয এভন মমাকয  মথাবামুক্ত মনতৃত্ব ততবদন ফযাত যাঔবত বফ, মতবদন নফকবঠত 

যাষ্ট্র বফদীভা বতক্রভ না ওবয, নতুন যাষ্ট্রফযফস্থা ুদৃঢ় না বফ, নতুন যাবষ্ট্রয নতুন বপ-অদারত  ভন্ত্রণারগুবরা দৃঢ়বাবফ 

প্রবতবষ্ঠত না বফ  থবননবতও বনযাত্তা, ভাবচয ভানুলবদযবও বঘতন ওযা, অবযন্তযীণ  ফবযাকত প্রবতযক্ষ্া ভচফুত ওযা, 

ােবফতবী যাষ্ট্রগুবরায াবথ ফনু্ধত্ব স্থান ওযা, ফববফববেয াবথ ধাযাফাবও মমাকাবমাক ঘারু ওযা আতযাবদ বনবিত না বফ। এআ 

বফলগুবরায বনবিত ওযায য এওবি নতুন যাষ্ট্র তায স্বাবাবফও রূ বপবয াবফ। অয মবদ মনতৃফৃবদয ভাবছ মনতৃবত্বয এভন 

গুণাফরী না থাবও এফং যাবষ্ট্রয এআ বফলগুবরা বনবিত ওযবত ক্ষ্ভ , তাবর তাযা ক্ষ্ভতা অত্মাৎ ওযবফ, যাষ্ট্রী 

তবফরবও বনবচয ওবয বনবফ। অয অভাবদযবও ুনযা মআ ফকবাওায ূণযবিবত বপবয মমবত বফ। তাআ বফপ্লবফয বঘন্তাধাযাবও 

ফবদা ওবরয ভাবছ ঘারু যাঔবত বফ।  

*** 
অযফ বফপ্লবফয বওঙু ভাবরাঘনা: 

 

অযফ বফপ্লবফয ভবধয বফপ্লফীবদয ভবনয ভাবছ অবদারবনয প্রবত নাস্থা থাওা বত্ত্ব স্বাবাবফওবাবফআ তাযা অবদারন শুরু ওবয 

বদববঙর। এঙাড়া তাবদয ভাবছ অবযা নানা বফলব াযস্পবযও ভতাননওয বঙর। ওবরয ঐওযভবত কৃবত মওান বযওল্পনা 

বঙর না। অবদারন মওবন্দ্রও তাবদয মাফতী অফাফ-বত্রয ুযক্ষ্ায মওান ফযফস্থা বঙর না এফং তাবদয বনবচবদয চীফবনয 

মওান বনযাত্তা বঙর না। এআ বফপ্লফ তাবদযবও ফবান্ত ওবয মঙবড়বঙ। অয এবি াম্প্রবতও নযানয অযফ বফপ্লফগুবরায চনয 

এওবি বফদচনও তওবতা বাবফ অবফবূবত ববঙ। এঙাড়া অধুবনও ওাবরয নয ওর অযফ বফপ্লফগুবরায বদবও রক্ষ্য 

ওযবর অভযা মদঔবত াবফা মম, এগুবরা বে প্রঘবরত বওঙু কণ-অবদারন। মমগুবরায বধওাংআ ফযথব ববঙ। মমভন: বভয 

 আববভন বফপ্লফ ফযথব ববঙ। অয বওঙু অবঙ মমগুবরা প্রা ফযথবতায বথ। মমভন: বতঈবনবায বফপ্লফ। এআ বফপ্লবফয এওবি 

ং ুযাতন যাষ্ট্রফযফস্থায ভতফাদ  দ্ধবত  করণ ওবযবঙ। অবযওবি ং স্ত্র অবদারবনয রূ বনববঙ।  

এফ ফণবনা মথবও মমফ অবদারবনয মনতৃবত্ব ংকবঠত মওান তানচীভ ফা দর মনআ, মগুবরায ফযাাবয এওবি ভূরনীবত 

অভাবদয াভবন স্পষ্ট ব মা। তা বরা: এফ অবদারবনয চনয ফযআ মমাকয মনতৃত্ব, ংকবঠত ংকঠন এফং মবাপ্ত 

বযভাণ অত্মযক্ষ্ায ফযফস্থা থাওবত বফ। অয এআ মভৌবরও ঈওযণবিয বাবফয ওাযবণআ অফয বফপ্লফ যাষ্ট্রী মালবণয বনবঘ 

ঘাা বড় মা এফং চনাধাযবণয অা বনযাা বযণত । তএফ, মমবওান কণ-অবদারবনয মনতৃবত্ব মবদ মওান ংখফদ্ধ 

ংকঠবনয মমাকয মনতৃত্ব না থাবও, তাবর এয থব বরা: াবনা ফা বংর প্রাণীয াভবন ফহুংঔযও চনকবণয ঠা দাাঁবড়ব 

থাওা। এওবদবও চনকণ যওাবযয বফরুবদ্ধ মনতৃত্বীন ব বুযত্থান ওযবফ, যবদবও যওায তায বক্ত  ক্ষ্ভতাবও 

বিবওব যাঔায মচায মঘষ্টা ঘারাবফ। অয এআ ুবমাবক ুবফধাফাদীযা তাবদয বনযাত্তা  স্বাথব যক্ষ্ায চনয যওাবযয াবথ 

বরাচু ওবয ঘরায চনয মথাাধয মঘষ্টা ওযবফ।  
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ুবফবাক্ত অবরাঘনা মথবও অভযা মমআ াযওথা াআ, তা বরা: অধুবনও অযফ বফপ্লফগুবরায ঈবদ্দযকত বদওবি ঔুফ বাবরাবাবফআ 

বফদযভান বঙর। বওন্তু বফলফস্তুয বদওবি বফবফঘনা ওযবর মদঔা মাবফ মম, এফ অবদারবন পরতায ঈাদানগুবরায ভবধয 

বধওাংআ বঙর না। মমাকয মনতৃত্ব, অবদারবনয চনয মথাবামুক্ত ফযফস্থা  করণ, বনবদবষ্ট ওভবূবঘ, বনযাত্তা  বক্ত আতযাবদয 

মওানবিআ মতভন বাবরাবাবফ বঙর না।  

ুতযাং চানুাযীয বুযত্থাবনয ববজ্ঞতায মনবতফাঘও বদওগুবর বফবফঘনা ওবয বও মঔান মথবও ফতবভান বফপ্লবফয (যাফা অর-

অদাাআা বনীড়বনয বফপ্লফ) বনবদবনা মনা বফ এফং মগুবরা মদবঔ ংস্কায ওভব বযঘারনা ওযা বফ?  

*** 
বফপ্লবফয ক্ষ্  বফক্ষ্: 

এওবি বফপ্লবফয দু’বি ক্ষ্ থাবও। বফপ্লবফয ভাধযবভ ঈব বক্ষ্য বফবষ্টয পুবি ঈবঠ। তাআ মঔন েভদানওাযী ওর মেণীয ভানুল 

মদ মথবও মফবযব মাবফ, তঔন শুধু স্থাফয স্থাফয ধন-ম্পবদয ভাবরও এফং মনতাযা থাওবফ। এযা ওবরআ বওন্তু ফহু ংঔযও 

েবভও-ওৃলও  বদনভচুযবদয মফা বনববয। মঔন বক্ষ্াবফদযা মফবযব মাবফ, তঔন এওনাওত্ব, মস্বোঘাযীতা  ক্ষ্ভতায 

এওেত্র বধওাযীযা থাওবফ। মাও তা যাচতন্ত্র, কণতন্ত্র ফা নযবওান দ্ধবতয ক্ষ্ভতা। অয মঔন ওর ফযফাী, 

বফবনবাকওাযী  ভূরধবনয ভাবরওযা মফবযব মাবফ, তঔন ম্পবদয এওবঘবিা  এওেত্র বধওাযীযা থাওবফ। ফববল মঔন 

ভস্ত চনাধাযণ এফং প্রবতবি         মফবযব মাবফ, তঔন থাওবফ দঔরদায ত্রু ফা তাবদয বনবাকওৃত া ঘািা মকারাভ 

যওায। তবফ দু্ভত ফযাায বরা: অযফ মদগুবরায বধওাং বফপ্লফ মবলয স্তবযয ন্তবুবক্ত। চনাধাযবণয ঘরাঘর বঙবরা 

ঔুফআ স্পবওাতয, ছুাঁবওূণব, তওবতাভূরও। তাবদযবও কবীয ভবনাবমাবকয াবথ ঘরাবপযা ওযবত বতা। মায ভধয বদব তাবদয 

ঈয ফব মাা বনমবাতবনয প্রবতেবফ মবব ঈঠবতা। তাবদয অবফক-নুবূবত, স্বাধীনতাূণব চীফন, ম্মানচনও াভাবচও 

ফস্থান  অনুষ্ঠাবনওতায ভাবছ বনমবাতবনয ঙা পুবি ঈঠবতা। এয ভাধযবভআ স্পষ্ট ফুছা মমত; চফযদঔর, ম্পদ অত্মাৎ  

মদবয বাকযাওাবয ঈয নফধ দঔরদাবযবত্বয ফাস্তফতা। যা মআ মদবআ মনাফাবনীয ভাধযবভ দঔরদাবযত্ব স্থান ওযবতা। 

মাযা বঙবরা ািাতয বক্তয মফাদা। নযবদবও মআ মদবযআ বিভাবদয নুকত াভবযও  যাচননবতও ফড় ফড় ফযবক্তবত্বয 

ভাধযবভ ম্পদ অত্মাৎ ওযবতা। 

*** 
অবদারবনয মনতৃত্ব: 

ফতবভান তাব্দীবত বফপ্লফগুবরা এওবি বদূণব অবদারবনয রূ বনববঙ। মা বফকত তাব্দীয ভাছাভাবছবত  মলাবধব 

ববঙর। তবফ ঈব তাব্দীয অবদারবনয ভাবছ বঘন্তাকত, মনতৃত্ব  ৃষ্ঠবালওতায বদও মথবও বনওঔাবন াথবওয অবঙ। কত 

তাব্দীবত বধওাং বফপ্লবফ াভবযও মনতৃফৃদ মনতৃত্ব বদববঙর। মা ািাতয ফা প্রাবঘযয বক্তয াতা বযঘাবরত বতা। 

ফাস্তবফ ফগুবরাআ াভবযও বুযত্থান বঙর। মভাবি বফপ্লফ বঙর না। তাঙাড়া এফ বফপ্লবফয প্রবতষ্ঠা ববঙর দাবত্বীন, 

বস্বযাঘাযী, ািাতয  প্রাবঘযয মফাদাী যাচতবন্ত্রয বফরুবদ্ধ। অবযা এওবি ফাস্তফ বফল বরা: ািাতয  প্রাঘয অচ মমফ 

বওবচা  ফযথব মদাযবদয বনব ওাচ ওযবঙ, বঘবযআ তাযা নতুন বওঙু নুাযীয অভদাবন ওবয এবদয মথবও ভুক্ত ব 

মাবফ। বফকত তাব্দীবত বফপ্লবফয মনতৃফৃবদয ফস্থা ফাস্তবফ এভবন ববঙর। বতা তাযা বক্তারী বিভাবদয মফাদা বঙবরা, 

না  প্রাঘযবফদবদয মফাদা বঙবরা। ত:য তাবদয াবথ ঈক্ত অঘযণআ ওযা ববঙ। অয তাযা তাবদয এভন ঈবদ্দয 

ফাস্তফান ওযবতা স্ববদী বওঙু মনা দযবদয ভাধযবভ। মাযা বযূণবরূব তাবদয অনুকতয ওবয ঘরবতা। মা বওঙুআ খবিবঙ, 

তায ফ বওঙুআ ভূরত: চনকবণয বফপ্লফ বঙর না। ফযং এবি বঙবরা অধুবনও ঈবনবফফাবদয মদগুবরবত এওবি বুযত্থান। 

এগুবরায মনতৃত্ব ঈবনবফফাদীবদয ওভবঘাযী এফং চনকবণয বফরুবদ্ধ ফস্থানওাযী মরাওবদয াবত মদা বতা।  
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অয ফতবভান তাব্দীয ফস্থা মূ্পণব ববন্ন। চনকণ বনও বওঙুবতআ বযক্ক ব মকবঙ। তাবদয ভাবছ ধভবী ংসৃ্কবতয ঐবতয 

ঙবড়ব বড়বঙ। তাযা যাচননবতও  াভবযও বুযত্থাবনয ববজ্ঞতা চবন ওবযবঙ। এ মথবও তাবদয অ কর-ঈদ্দীনা  মঘতনা 

চা করত ববঙ। বপবরস্তীন ঙ্কি  অযফ মুদ্ধভূ, আঔানুর ভুবরভীবনয দুদবা, দীখববভাবদ অপকান মুদ্ধ, আযান বফপ্লফ, 

ওাশ্মীয ট্রাবচবড, বফববন্ন আরাভী চাকযণ, আযাও-আযান মুদ্ধ, বচাদী ংকঠনভূ, আযাবও অবভবযওায প্রথভ অক্রভণ, 

মাববববতয তন, ফাবরববনয প্রাঘীয বাো, ভধয এবায ভুবক্ত এফং এয অবযন্তযীণ বফপ্লফগুবর, মাভাবরা অবভবযওায 

অক্রভণ  মঔান মথবও বফতাড়ন, ভুরভানবদয ঈয মফৌদ্ধ  বদুবদয তযামজ্ঞ, আববভন মুদ্ধ, অরবচবযা  বপবরস্তীবনয 

বনফবাঘন, ঈাকযী ঞ্চবরয থব রুি এফং ঈম্মায ত্রুবদযবও ভথবন, বতভুবযয বফবেন্নতা, ফবনা  াবচববকাববনায 

বচাদ, ৃবথফীয ফড় বক্তয দাবফদাবযয ঈয অর-ওাবদায অক্রভণ, এযবদাকাবনয তুযবষ্ক াভবযও বনন্ত্রবণয তন, 

অপকাবনস্তান  আযাবও আরাবভয ঈয অবভবযওায মুদ্ধ এফং ুদান বফববক্ত আতযাবদ এভন অবযা মতগুবরা খিনা খবিবঙ, 

এফগুবরায ববজ্ঞতা ভানুবলয ভাবছ স্বাধীনতা, বক্ত এফং বধওায অদাবয অবদারবনয চনয বফপ্লফী মঘতনা চাবকব 

তুবরবঙ। বফকত তাব্দীবত ঈবনবফবয     মদয তন খিাবনায চনয এফং এয াবথ াবথ চনকবণয ভাবছ ঙবড়ব মদা 

তাবদয বযতা-ংসৃ্কবত, যীবত-নীবত, ওরুবলত স্ববাফ-ঘবযত্র  ওৃবষ্ট-ওারঘাযবও ধ্বং ওযায চনয ভানুবলয ভাবছ বফপ্লফী 

ভানবওতা বতযী ববঙ। বনবফীওবদয ঙড়াবনা মনাংযাভীগুবরাবও ভূবর ধ্বং ওযায, স্বাধীনতায চনয ওাচ ওযায, মদবয 

 করকবত  ঈন্নবত াধন এফং বনবচবদয আবতা-ঐবতযবও চরাঞ্জবর বদব বনযয ধীনতা মভবন না মনায ভানবওতা 

মচবক ঈবঠবঙ চনভবন।  

*** 
তবফ দুঃবঔয বফল বরা- তাবদয এআ ঈন্নত  ৃষ্ট ভানবওতায বযূণব ফাস্তফান এঔবনা ম্ভফ বন। অবযা অিবমবয বফল 

বরা: তাবদয ভাবছ এঔবনা এভন মওান মনতৃবত্বয ঈদ্ভফ বন, মম তাবদযবও ঐবতাবও মনতৃত্ব বদব াভবন এবকব বনবফ। 

তাআ স্ববদবয ুবযাবনা প্রচবন্ময াবথ তাবদয এওবি ং এবওবূত ব মকবঙ। অবযওবি ং ফবযাকতবদয াবথ 

বদাতীতবাবফ ম্পওবমুক্ত ব মকবঙ। মমভন বনবওআ মওুযরাযবদয মরাবতয াবথ কা বাবব বদববঙ। এভনবও তাবদয 

ভাবছ বঘন্তাকত াথবওয ৃবষ্ট ববঙ। এয পবর ঘরভান যাষ্ট্রফযফস্থা মববে মাায বয তাবদয ভাবছ াযস্পবযও ববন্নতা, 

বফবযতয এফং ত্রুতায ফীচ মযাবত ববঙ। বভবযয াভবযও বফপ্লবফয বদবও তাওাবর মদঔা মা মম, অবদারবনয বফববন্ন 

       ছকড়া  বফৃঙ্খরা মথবও াভবযও       পাদা াবর ওবযবঙ। বরবফা বফবরাীবদযবও  মনাফাবনীবও বনভূবর 

ওযায য ূফব  বিভ ংবয ভাবছ বফবাচন ববঙ। তঃয তা াভবযও বফপ্লবফয াত মথবও যক্ষ্া মববঙ। এওআবাবফ 

বতঈবনবা বফভ্রাবন্ত, চবিরতা ৃবষ্ট ব অবঙ। আববভবনয ভবধয মৌবদ অযবফয আো-বনোয প্রবাফ ঘরবঙ। ববযা মতা 

এঔবনা মুদ্ধ ঘরবঙ।  

ংবক্ষ্ব ফরবত কবর- 

১. ফতবভান তাব্দীয অবদারন, বফপ্লফ  ঈত্থানগুবরা মমাকয মনতৃত্বীন।  

২. এয পবর বঘন্তাকত বদওবিয ভবধয ফযাও ববন্নতা ঘবর এববঙ এফং বদ্ধান্ত মনায মক্ষ্বত্র দুআ বক্ষ্য মওঈ না মওঈ ফযথব 

ববঙ।  

৩. যাষ্ট্রী প্রবতষ্ঠানগুবরা ওাযাবচ ওবযবঙ। অয এয ভূবর বঙবরা াভবযও ওাঈবির।  

৪. অবযা বঙবরা বফপ্লফ মওবন্দ্রও তাবদয অঞ্চবরও  অন্তচবাবতও মচািগুবরা। 

এআ ঘাযবি ববন্টয াবথ বফপ্লফগুবরা এওবি নতুন মুবদ্ধ প্রবফ ওবযবঙর। তবফ ফবঘব গুরুত্বূণব বফল বরা: তাযা তাবদয 

দুফবর চাকাগুবরা বঘবিত ওযবত মবযবঙ। মমভবনবাবফ তাযা তাবদয ত্রু  ত্রুবদয ওামবদ্ধবত ফুছবত ক্ষ্ভ ববঙ। এবিআ 

বে পরতায বন্ট। মা মথবও নতুন বফপ্লফ শুরু ওযা ঈবঘৎ। মা বঘবযআ াভানয ওাবরয বফফতববন স্ত্র বফপ্লবফয রূ বনবফ, 

আনাঅো।  
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বফপ্লবফ পরতা  ফযথবতায ওাযণভূ: 

 
অভযা মবদ বফপ্লফবও বফচবয বথ এবকব বনব মমবত ঘাআ, তাবর অভাবদযবও ফযআ দু’বি বফল ফাস্তফান ওযবত বফ।  

১. ুযাতন যাষ্ট্রফযফস্থায তন খিাবনা। 

২. নতুন যাষ্ট্রফযফস্থা কঠন।  

বফপ্লবফ পর ায ঈাদানভূ: 

ঘরভান যাষ্ট্রফযফস্থায প্রবত চনকবণয ন্তুবষ্ট, বযফতববনয অা াবযব মপরায াবথ াবথ চনবঘতনতা মরা াা, 

চনকবণয অায াবথ াভাঞ্জযূণব বফপ্লফী বঘন্তা-মঘতনা বফদযভান থাওা, বফপ্লবফয (বওবন্দ্র, গ্রু বববত্তও  দর-ঈদর বববত্তও) 

মনতৃত্ব বফদযভান থাওা, মাযা অবদারন মওবন্দ্রও বফববন্ন বফল বঘন্তা ওবয তা ফাস্তফান ওযবত ক্ষ্ভ বফ এফং চনকণবও 

এওবত্রত ওবয ুষ্ঠ মনতৃত্ব বদব াভবন এবকব বনবত াযবফ, যাষ্ট্রী ক্ষ্ভতা চবন ওযায য নতুন রূবযঔা  দ্ধবত নুমাী 

মদবও বযঘারনা ওযায ভত মমাকযতাম্পন্ন মরাও থাওবত বফ।  

মওান অবদারবনয ভাবছ মবদ এফ ঈাদানগুবরা না থাবও, তাবর তা ক্রবভআ বফৃঙ্খরা  ফযথবতায বদবও ধাবফত বত থাওবফ। 

এভনবও মবদ তাযা ুযাতন যাষ্ট্রফযফস্থাবও ধ্বং ওযবত ক্ষ্ভ , বওন্তু তাযা নতুন রূবযঔা নুমাী যাষ্ট্রবও কঠন ওযবত 

াযবফ না। 

বফপ্লবফ ফযথব ায ওাযণভূ: 

এভন বওঙু ফযবক্তকত িি, মা মনতৃবত্বয বক্তবও ঘূণব-বফঘূণব ওবয মদ। মথামথ বযওল্পনায না থাওা, মায ঈয বববত্ত ওবয নতুন 

যাষ্ট্র কঠন ওযা বফ। ক্ষ্ভতা বনব অবদারবনয বফববন্ন বক্ষ্য ভাবছ বফবযাধ মরবক থাওা এফং গুরুত্বূণব দাবত্ব বনব ছকড়া 

শুরু ওযা। মদবয গুরুত্বূণব যওাযী প্রবতষ্ঠানগুবরাবও ধ্বং না ওযা। ঘরভান বফৃঙ্খর ফস্থায ুবমাক মনা এফং 

মনাফাবনী অবযওবি প্রবতবফপ্লফ ওযায ম্ভাফনা থাওা। বভবডায ভাধযবভ চনকবণয াবথ মঔরা ওযা এফং চনাধাযবণয ঐবওযয 

ভাবছ পাির ধবযব মদা। প্রবতবফপ্লফীযা অবদারবনয বক্ত  ঐবওযয ভবধয পাির ধযাবত ক্ষ্ভ া।  

বফপ্লফ যফতবী ভব বফপ্লফওাভীযা তাবদয যফতবী ঈবদ্দয ফাস্তফাবনয চনয ওাচ ওবয মাবফ। বওন্তু এ ভ তাবদয ভাবছ 

ুযাতন যওাবযয বক্ষ্ ফাবযও স্তবক্ষ্  নুপ্রবফ ওযবর বফপ্লফীযা তাবদয ঈবদ্দযাবন  করয বত ক্ষ্ভ বফ না। এআ 

ফস্থা ক্ষ্ভতাীন দরবি াল্টা বংতা ঙড়াবত শুরু ওবয, বফপ্লবফয পরাপরবও বফনষ্ট ওযবত ঘা এফং মদবয ঈন্ননবও 

থাবভব মদায রক্ষ্য বস্থয ওবয। এতবওঙু বত্ত্ব তাযা চনকবণয বওঙু ঘাবদা ূযণ ওবয এফং চনকবণয বক্ষ্ বওঙু ওথা ফবর 

তাবদয ওাবঙ অে মবত ঘা। তবফ মমফ মক্ষ্বত্র তাযা ফুছবত াবয মম, এফ ওবয চনকবণয ওাবঙ মওান ঠা াা মাবফ 

না, মভ তাযা এভনিা ওবয না। তঔন তাযা মওৌর ফরম্বন ওবয স্বং বফপ্লফীবদয যীবতবত ঘবর তাবদয ওাফু ওযবত ঘা।  

বফপ্লফীযা তাবদয নতুন ঈবদ্দয ফাস্তফাবনয মঘষ্টা ওযবত থাবও। এযআ ভাবছ ফাবযও অঞ্চবরও  অন্তচবাবতও াতা ুযাতন 

যাষ্ট্রফযফস্থায নুাযী ংকঠন  ংস্থাগুবরা াল্টা বফপ্লবফয অবাচন ওযবত ঘা এফং নতুন যাষ্ট্র কঠবনয ভ তাযা বফৃঙ্খরা 

ৃবষ্ট ওযবত ঘা। মওৌরকতবাবফ বফপ্লফবও ফযথব ওবয বদবত ঘা। ুযাতন যাষ্ট্রফযফস্থাবও অফায বপবযব অনায চনয অপ্রাণ 

মঘষ্টা ঘারা। মবদ ফবর মম, এওিা বফপ্লফ ভূরত: মদবও ঈন্নবতয ঈচ্চ বঔবয এফং নতুন এও ববফলযবতয বদবও বনব মা, 

তাবর এিা ফরবত বফ মম, এওবি াল্টাবফপ্লফ মদবও তায মূ্পণব বফযীত মরাবত প্রাফবত ওবয এফং ুবযা বফযীত বদবও 

বনব মা  ওবঠন ধঃতবনয বদবও মঠবর মদ।  
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বনবফবওবদয বফরুবদ্ধ পরতা চবন ওযবত বর ওবওবি বফলব পরতা চবন ওযবত বফ। তা বরা: 

বনবফবওবদযবও  তাবদয মদী মফতনববাকী মদাযবদযবও বফতাবড়ত ওযবত বফ এফং তাবদয ক্ষ্ভতাবও বওবচা ওবয 

বদবত বফ, এভন এও নতুন যাষ্ট্র কঠন দ্ধবত প্রণন  ফাস্তফান ওযবত বফ, মা িাযা মদ ঈন্নবতয বদবও এবকব মমবত 

থাওবফ, নতুন ওবয মওান বনবফববওয ওফবর ড়া মথবও মদবও যক্ষ্া ওযায ওর ঈা থাওবফ। মাবত ওবয মওান 

ধযবণয ঙদ্মবফ ধাযণ ওবয ুনযা মওান বনবফবও প্রবফ ওযবত না াবয। ঘাআ তা থবননবতও, াংসৃ্কবতও, যাচননবতও, 

াভবযও ফা নয মমবওান ন্থা মাও না মওন।  

ুযাতন নষ্ট  ভ্রষ্ট যাষ্ট্রফযফস্থায ঈয বফচ রাব ওযবত বর ওতগুবরা বফল রক্ষ্যণী। তা বরা: মদবয ওর বফবাক  

প্রবতষ্ঠাবনয ঈয তাবদয বনন্ত্রণ  প্রবাফবও বনভূবর ওবয তাবদয বক্ত নষ্ট ওবয বদবত বফ এফং তাবদয ুযাতন যাষ্ট্র দ্ধবতবও 

মববে বদবত বফ। নতুন যাষ্ট্রনীবত প্রফতবন ওযা এফং ূক্ষ্ম বঘন্তায াবথ এওবি নতুন যাবষ্ট্রয চনয ঈবমাকী ওবয নতুন ওবয 

গুরুত্বূণব যাষ্ট্রী প্রবতষ্ঠান বতযী ওযা। ভাবচয বফববন্ন মকাত্র-মকাবষ্ঠ  দর-ঈদবরয াবথ ুম্পওব ফচা যাঔায ভাধযবভ 

দযপ্রাপ্ত বফচবও বনযাদ ওযা। এয পবর াভাবচও  থবননবতও মমবওান অক্রভণ মথবও বচআ যক্ষ্া াা মাবফ এফং 

চনাধাযবণয ঐওাবন্তও আো  অ করবয ওাবঙ্খত ঈন্নবতয বদবও মদ  চনকণ এবকব মাবফ। অত্মযক্ষ্া  প্রবতযক্ষ্ায চনয 

এওবি বক্তারী াভবযওফাবনী  ওভবীফাবনী প্রস্তুত ওবয মতারা। মবদ বক্ত-াভবথব বদয মনাফাবনীয ভান না , তবফ 

তাবদয ওাঙাওাবঙ বত বফ। মাযা বফ অবদারবনয মনতাবদয নুকত এফং ুযাতন যাষ্ট্রফযফস্থায াাযাদায মনাফাবনীয 

আোবক্ত  ভবনাফর মববে বদব মমবওান ভ তাবদয মভাওাবফযা ওযবত প্রস্তুত থাওবফ। এআ দ্ধবতগুবরা ফরম্বন ওযা ঙাড়া 

ওঔবনা মওান বফপ্লফ পর বত াযবফ না। ফযং এআ বফলগুবরা বনবিত না থাওবর তাবদয বফরুবদ্ধ প্রবতবফপ্লবফয ম্ভাফনা যব 

মাবফ। অবযওবি গুরুত্বূণব বফল বরা: বফপ্লফীবদয াভবযও বক্তয ভাধযবভ ত্রুবদয াতা প্রবক্ষ্ণপ্রাপ্ত এফং তাবদয াবথ 

বভবত্রঘুবক্তবত অফদ্ধ ফড় ধযবণয ওর মনা বক্তবও চরুযী বববত্তবত াযণ ওযবত বফ। প্রবাচবন অবদারবনয নযানয 

ওভবীবদয ভাধযবভ তাবদযবও যাচননবতওবাবফ াতা মদা মমবত াবয।  

*** 
বফপ্লফ ংক্রভণ 

 

ঐবতাবও ফাস্তফতা বরা: বফপ্লফগুবরা ংক্রভণ িাযা ঙবড়ব বড়। এভনবি আঈবযাব, এবা ভাবদবয বঘবন, রযাবিন 

অবভবযওা ওতৃবও অযফ যাষ্ট্রগুবরবত খবিবঙর। তাআ মঔনআ মওান মদব বফপ্লফ শুরু , তঔন ােবফতবী মদগুবরায ভাবছ এয 

বফযী প্রবাফ বড় এফং মঔাবন বফপ্লবফয বযবফ ৃবষ্ট । বফবল ওবয মঔন প্রবতবফী মদগুবরায ফস্থা অবদারনযত 

মদবয ভত ।  

অয বফপ্লবফয ূঘনায ধযবণয বযফবতবয ওাযবণ বফপ্লফ ংক্রভবণয ধযণ বযফতবন । তাআ ূঘনায ধযবণ ববন্নতায ওাযবণ 

ােবফতবী এভন মদব বফপ্লফ ঙবড়ব বড়, মমবদব এঔন বফপ্লফ শুরু ায ভত মওান বযবস্থবত ৃবষ্ট বন। ুতযাং মঔন 

মওান মদব বফপ্লফ শুরু , তঔন ফাস্তফতায াবথ বভর থাওায দরুন তায প্রবতবফী যাষ্ট্রগুবরা ংক্রবভত ািা এওবি 

স্বাবাবফও ফযাায।  

 

 

বফপ্লফ ংক্রভবণয প্রবতবযাধ ওযা: 
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এওবি মদব বফপ্লফ শুরু বর তায প্রবতবফী যাষ্ট্রবও মবাকাবন্তবত ড়বত , মঔাবন বফপ্লফ বযবস্থবত ঞ্চাবযত ায 

ম্ভাফনা থাওায ওাযবণ। বফবল ওবয মঔন ঈব মদব বফপ্লবফয ক্ষ্বত  বফদাদ এওআ ধযবণয ায ম্ভাফনা থাবও। তাআ 

ক্ষ্বত মথবও ফাাঁঘায চনয এফ মদগুবরা দয ধ্বং া যাষ্ট্রফযফস্থায াব থাওবত ঘা, বফপ্লফবও প্রবতত  দভন ওযবত 

তাবদযবও াতা ওযবত অ করী , তাবদযবও স্ত্র  থব মদ, বূবভ ফযফাবযয নুভবত বদব  বভবডা প্রবঘষ্টায ভাধযবভ 

তাবদয াব থাবও। এচনযআ অবন মদঔবত াবফন মম, মৌবদ অযফ, অযফ অবভযাত  আহুদীযা বভবর এবও যবও 

অঞ্চবরও াতা মদায চনয মচাি ওবযবঙ। তঃয তাযা স্ত্র, থব  যাচননবতওবাবফ াতা বদববঙ। ফযং এবদয 

বনবও মতা অবদারনবও দভাবনায চনয এফং বভবযয হুবন মভাফাযবওয ানফযফস্থাবও ুনরুদ্ধায ওযায চনয নযবদযবও 

অওা থ মবন্ত মঙবড় বদববঙ। ফতবভাবন এআ ওাঠাবভায প্রধান বরা মৌবদ অযফ। এভনবও তায এওচন যযাষ্ট্রভন্ত্রীয ওথা 

বব যওায ফস্তুকত াতা াায এফং দয বফবেন্ন া বিভাবদয ৃষ্ঠবালওতা চবন ওযায অো মববঙ। 

এবাবফআ বভত্রফাবনীয যয ঔুবর বদবত বফপ্লফগুবরাবও দবক্ষ্ বনবত বফ। ুতযাং মৌবদ ত্তায মঙবন মথবও বও ভুবরভ 

ঈম্মা বপবরবস্তন আুযবত মওান স্পষ্ট ফস্থাবনয অা ওযবত াবয? তাযা াদাবতয বফরুবদ্ধ ফস্থান  করবণ এফং প্রবতত ওযায 

মক্ষ্বত্র ফাড়াফাবড় ওবযবঙ। তয তাযা প্রবতশ্রুবত মদ এফং ঈবদযাক  করণ ওবয। মায ীবলব যববঙ বপযঅঈবনয ফংধয বযাদ 

কবনববযয ঈবদযাক।  

*** 
ঈংায: 

বফপ্লফ ঘরাওারীন ভব মুবদ্ধয ভতআ অক্রভণ, ধ্বংমজ্ঞ  তযা আতযাবদয খিনা খবি থাবও। মায পবর এওবি মদ বনও 

বফমব  ট্রযাবচবডয মু্মঔীন । এফ বওঙু বত্ত্ব ওবঠাযতায মক্ষ্বত্র মুবদ্ধয মঘব বফপ্লবফয ভবধয মফী আনাপূণব অঘযণ 

ওযা । (তবফ প্রবতবফপ্লবফয বফলবি ববন্ন। মঔাবন বনও মফী বযভাবণ মফআনাপ  দভন বনীড়নভূরও ওবঠাযতা প্রবাক 

ওযা ।) ওাযণ এওবি বফপ্লবফয রক্ষ্য বরা: ভানুলবও থবননবতও, াভাবচও, যাচননবতও ফা মদী বনীড়ন মথবও ভুক্ত ওযা। 

অয তা তঔনআ  করন ওযা , মঔন বফপ্লফ ঙাড়া বযত্রাবণয নযানয ভস্ত ুবমাক ফযথব । বওঙুিা বংতা থাওা বত্ত্ব 

প্রবাচবনয তাবকবদ, মদ  চাবতয ঈন্নবত- করকবতয থ রুদ্ধওাযীবদয প্রবতত ওযবত এফং চনকণবও স্বাধীন ম্মানচনও 

ববফলযত  ঈন্নত চীফন চববন াতা ওযায চনয বফপ্লফ তায স্বকবতবত ঘরবত থাবও। 

ৃবথফীয ওর বফপ্লফআ াংসৃ্কবতও, যাচননবতও, াভাবচও  থবননবতও ওর েবন বফার অওাবয ওামবওাযী বূবভওা 

মযবঔবঙ। ফহু চাবতবও মকারাভী  বফঘায মথবও ভুবক্ত বদববঙ এফং তাবদযবও তাবদয ববফলযত বনভবাবণ ংীদায ওবযবঙ।  

*** 
বভয বফপ্লবফয মবাবরাঘনা : 

 

বফপ্লফ চনকবণয ওাবঙ বযফতববনয ভাধযভ, মনাফাবনীয ওাবঙ ন। মনা বুযত্থান মনাফাবনীয ওাবঙ বযফতববনয ভধযভ, 

চনকবণয ওাবঙ ন। মনাফাবনী মঔন ক্ষ্ভতা দঔবরয বদবও  করয , তঔন তাযা মুদ্ধাফস্থা ঘবর মা, বফপ্লবফয ফস্থা 

ন। এভবনবাবফ তাযা মঔন চনকবণয বদবও ফদুবওয নর খুযা, তঔন ফযফস্থানা  বঘতনতা াযাবনায ফস্থা ঘবর মা 

এফং ভানবও  াভবযও বুযত্থাবন চবড়ব মা। বফপ্লফ স্ববাফত চনকবণয দাফী-দাা, ঘাবদা  অা-অওাঙ্খা ূযণ ওবয। 

অয মনা বুযত্থান চনকণবও দভন-ীড়ন ওবয  তাবদয স্বপ্ন ধ্বং ওবয মদ। বফপ্লবফয দবন বে, চনকবণয মভৌবরও 

বফো  ঘাবদানুমাী তাবদযবও আরাভী যীা  স্বাবাবফও ঈন্নবনয বদবও এবকব বনব মাা। অয মনা বুযত্থাবনয 

মনতৃফৃদ বস্বযাঘাযী অবফ এফং মফৌবদ্ধও েবত নুাবয এআ বুযত্থান খিাবনায ভাধযবভ মদবও ববঙব বনব মা। স্ববাফতআ 
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বফপ্লবফয বংতায মঘব মনা বুযত্থাবনয বংতা মফী  চখনয ব থাবও। মনা বুযত্থাবনয বয তাবদয বংতা 

াবধযয ফাববয ঘবর মা এফং এতিাআ চখনয  মম, াযা মদব যবক্তয ফনযা ফব মা। চনকবণয আোবক্তবও মববে মদায 

চনয তাযা ভদ ঈা  করণ ওবয। বফপ্লফগুবরাবত যাধীবদয বফঘাবযয চনয তাবদয অদারত আনাবপয ঈয প্রবতষ্ঠত থাবও। 

অয মনা বুযত্থানগুবরাবত তাবদয অদারত বুর বববমাবকয বববত্তবত বফঘায ওবয থাবও। মমঔাবন মওান ভতা, মুবক্ত-প্রভাণ  

বঠও াক্ষ্ী থাবও না। ফযং শুধু ওবঠাযতা  বংতা থাবও। মনাফাবনীয বক্ষ্ ওঔবনা চনকণবও অবত্মও  ফুবদ্ধফৃবত্তওবাবফ 

মনতৃত্ব মদা ম্ভফ না।  চনকণবও মনতৃত্ব মদায চনয ভানবও  ফুবদ্ধফৃবত্তও ক্ষ্ভতা মনাফাবনীয মনআ। তাবদয ধ্বংবয 

বযংঔযান ওযবর স্পষ্ট প্রভাবণত  মম, তাবদয িাযা চনকবণয ঈন্নবত ম্ভফ ন। ক্ষ্ান্তবয আরাভী বফপ্লবফয মনতৃফৃদ 

চনকবণয যাচননবতও, বক্ষ্াভূরও এফং ফুবদ্ধফৃবত্তও মভৌবরও প্রবাচন  দাফীগুবরা ূযণ ওযবত ক্ষ্ভ এফং মদবয ঈন্নবন 

বঘষ্ট যববঙ। মঔন মনা বুযত্থাবনয ভাবছ প্রবতবফপ্লবফয বওঙু ওাযণ বফদযভান থাবও, তঔন মআ বুযত্থান মদবয ভবধয যক্ত 

নদী ফব অবন এফং ফাবযও  অবযন্তযীণ বনঃস্বেতা, যাচননবতও, থবননবতও, াংসৃ্কবতও  াভাবচও বফমব বনব ফতীণব 

। াভাবচও ফন্ধন  মদবয মভৌবরও ওাঠাবভাবও মববে এও ঐবতাবও  বফমব বনব অব। ওঔবনা তা বফফাদভান 

এওাবধও মঙাি মঙাি যাবষ্ট্রয রূ মন। এওমবাব তাবদয বফবেন্নতা ীভা ঙাবড়ব মা এফং বফার মচাি এফং আঈবনবন 

রূান্তবযত ব মা। 

এওবি গুরুত্বূণব প্রশ্ন, বভবয ২৫ চানুাযীয অবক  বয ওী খবিবঙ? এ প্রশ্ন অভাবদযবও অবযওবি প্রবশ্নয বদবও বনব মা। 

তা বে, মঔাবন বও বফপ্লবফয বদকবন্ত ওর বূবভওা বফদযভান বঙর? মবদ না থাবও, তবফ মদবয যাচননবতও  বনযাত্তা 

বফলও মনতৃফকব ম বফপ্লফবও বযক্ক ায অবকআ ফযথব ওবয বদবফ। মমভনিা হুফহু খবিবঙর কত তাব্দীয ১৯৫২ াবরয ২৩ 

চুরাআবয মনা বুযত্থাবন। নাবও মনাফাবনীয মনতৃত্বআ বতঈবনবায বফপ্লবফয ংক্রাভবনয বযবফ মথবও ূবঘত বফপ্লবফয 

বূবভওা িাযা ঈওৃত বত মঘববঙর? মায পবর তাযা তাবদয ঈবদ্দয ফাস্তফাবন বফপ্লফ ওবয ফব। তঃয মনাফাবনীয 

মনতৃত্ব বফপ্লফী মযঔা প্রবফ এফং তায ঈয বববাফওত্ব ঘাাবনায য মা খবি বঙর, তা বরা: বফলবি তাবদয ওবরয ঈয 

মফাছা ব দাাঁড়া এফং ওতৃবত্ব মথবও মফয ব মা। তাযয বফপ্লফ  তায ওভবীবদয বনব তাভাা ওযা, যাবষ্ট্রয গুরুত্বূণব 

প্রবতষ্ঠানগুবরবও ধ্বং ওযা মথবও যক্ষ্া ওযা, বফপ্লফ ভদান মথবও যাষ্ট্রী মবাব মৌঁবঙ মাা, তাযা তারভূদ(আহুদী অআবনয 

ং কর) মথবও মা ঈদ্ভাফন ওবযবঙর, তা বনব তাভাা ওযা, মাবও তাযা ‘ংবফধান’ বাবফ নাভওযণ ওবযবঙর। বনফবাঘন  

কণববাবি চনকবণয াবথ প্রতাযণা ওযা, দুনবীবতফাচবদয ক্ষ্ভা ওবয মদা  ৎ ভানুলবদয াবথ তানী অঘযণ ওযা। এফ 

বওঙু বফল অভাবদযবও এিা চানায প্রবত  ঈিুদ্ধ ওবয মম, যাবষ্ট্রয মপ্রক্ষ্াবি ২৫ চানুাযীয অবক এফং বয ওী ববঙর?!! 

বভয বফপ্লফ ফযথব ায প্রধান দু’বি ওাযণ বরা: 

১. ভুবরভ চনতায ভাবছ বঘন্তাকত ঐওয না থাওা এফং এভন মওান নীবতভারা না থাওা; মমগুবরা ভতাননবওযয ভ ফাআ 

নুযণ ওযবফ। পবর বফপ্লফীবদয ববতয মথবও ননওয ফাড়বত থাবও। পবর ফাস্তফতা এভন ওবঠন ববঙ মম, ওবরআ 

মঘতনাকত মকারওধাাঁধাাঁ বড় মা, মায কবরবত বফপ্লফীযা াবযব মা।  

২. বফপ্লফবও ংকবঠত এফং অবদাবরতওাযী মনতৃফৃবদয ঈদযভতা াবযব মাা। থঘ বফপ্লবফয প্রধান মুবক্তআ বঙর প্রওৃত মনতৃত্ব 

বতবয ওযা। অফু আভাআর প্রতীবওয নযা ফায ীবলব ফস্থান া। ম বনও বফতওব ঈবও মদ। বফপ্লফীবদযবও বনও 

নুবপ্রযণা মদ এফং বনও বক্ষ্ভান চনতাবও বস্থযতা মপবর মদ। আঔানুর ভুবরভীন াভবও  করণবমাকযতায 

ম্ভাফনা বনব ংকঠবনয রু মন। যবদবও এওচন প্রওৃত মনতায ওাবঙ অবদারনবও মাদব ওযায রবক্ষ্য বফপ্লফী 

মুফওবদয ভধয মথবও দৃঢ়প্রতযী াবচভ অফু আভাআবরয অত্মপ্রওা খবি। তবফ বতবন এভন এওবি বযঘব ওবরয ওাবঙ 

প্রবদ্ধ বঙবরন, মা অবদারবন তায ংীদায ভুবরভ ফনু্ধবদযবও এফং ধভববনযবক্ষ্ বভত্রবদযবও ভন্বব ফাধয ওবয। ুতযাং ফনু্ধ 

ত্রু ওবরআ তায বভত্রতা ং করণ ওবয। পবর ফবববক্ত  যাবষ্ট্রয অবযন্তযীণ গুরুত্বূণব প্রবতষ্ঠাবনয ভাবছ এফং নযানয 
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আরাবভও  ধভববনযবক্ষ্তাফাবদ দরগুবরায ওাবঙ ংকবঠত া বভবত্রঘুবক্ত ধ্বং ব মা। অচ অফায নতুন ওবয বফপ্লবফয 

বযবফ বপবয এববঙ। তাআ তাবদযবও ঔুফআ তওব বত বফ এফং এআ বফার কযাগুবরা ফন্ধ ওযবত বফ।  

প্রধান ওাযণগুবরায ভাবছ অবযা এওবি ওাযণ বরা: যাষ্ট্র বনভবাবণয চনয বযওল্পনা না থাওা। াধাযণ চনকণ ঘরভান যাষ্ট্র 

ফযফস্থাবও মববে এওবি স্বাধীন  নযাযান ভাচ কবড় ুবঔ-াবন্তবত চীফন মান ওযবত ঘা। মিা বওবাবফ বফ? আরাভী 

ওভবারায ভাধযবভ নাবও ধভববনযবক্ষ্ ফা ঈদাযনীবতয ওভবারায ভাধযবভ? এঔাবন এব তাবদয অবদারন মকারওধাাঁধাাঁ বড় 

মা এফং অবদারবনয অবক  বযয বফলগুবরায ভাবছ মাঘাআ ফাঙাআব চবিরতা ৃবষ্ট । ঈদাযন্থী, কণতন্তফাদী, 

ভাচতন্ত্রফাদী  চাভার নাবয-ফাদীযা অবদারবনয মওাবর চাকা ওবয মন। মায ওাযবণ অো ঙাড়া চনকবণয মওান া 

থাবও না। অো ঙাড়া তাবদয মওান অোস্থর এফং বযাস্থর থাবও না। তাআ তাযা অো তা‘অরায বদবওআ প্রতযাফতবন ওবয 

এফং তাাঁয ঈযআ বযা ওবয। ফববল তাযা আরাভী চাকযবণয ভাবছ বপবয অব।  

বওন্তু অবদারনবও বনযাত্তা মদায ম ভ ততক্ষ্বণ কবড়ব মকবঙ। ঈমুক্ত বযবফ ঘবর মাায য তা অয বপবয 

অববন। চনকণবও এওবি ফা দুআবিয মফব বয চভাবত ওযা মাবন। এ ফস্থা এওভাত্র ভাধান বঙর মদবয ফবত্র 

ধভবখি ফস্থা ঙবড়ব মদা। মদফযাী ওর চনতাবও বফবরাবয ডাও মদা। বওন্তু এওবি ঘতুথব প্লািপভব অবদারবনয 

বনও বঘন্তা মঘতনাবওআ ববথর ওবয মদ। তাআ এয ফাস্তফাবন ধীযকবত ঘবর অব। পবর অবদারনবও পর ওযবত তাযা 

ইভানী মভনত এফং বফববন্ন অবরাঘনা ঈৎবফ ফযস্ত ব বড়।  

অবযওবি প্রধান ওাযণ বে: মদবয গুরুত্বূণব প্রবতষ্ঠানগুবরাবও ফজ্ঞা ওযা। মায ীবলব যববঙ দূনবীবতফাচ বফঘায বফবাক। মা 

বফপ্লফীবদয প্রবতষ্ঠানগুবরাবও ঈৎঔাত ওযায ভধয বদব তায অআবন তাভাায প্রবাক ওবয বফপ্লফী ববজ্ঞতাবও ধ্বং ওবয 

বদববঙ। তাবদয তাভাায মঘব অবযা ভদ ফযাায র, বফপ্লবফয মনতৃফৃদ তাবদয মফ বদ্ধান্তগুবরাবও প্রতযাঔযান  

ধ্বংাধন ওযায বযফবতব  করণ ওবয বনববঙ এফং াভবযও মকাবদা ংস্থা, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার  যাষ্ট্রী বনযাত্তা ফাবনীয 

গুন্ডাবদয মথবও প্রবতযও দুষ্ট  ওুঔযাত মরাওবদযবও বনভূবর ওযায বযফবতব কা ঢাওা বদববঙ। পরশ্রুবতবত বফঘায বফবাক 

যাধীবদযবও মঙবড় বদববঙ এফং বনযাযাধ মরাওবদযবও ফবদ ওবযবঙ। এয ঘাআবত অবযা ভদ  চখনয ফযাায বরা: 

বফপ্লফীযা তাবদয মনতাবদয এফ বনওৃষ্ট  রাঞ্ছনাওয বদ্ধান্তবও মভবন বনববঙ।  

ফবপ্রথভ মঔন বফঘায বফবাবকয অর রূ প্রওাবত বরা, তঔন এআ বাযী ক্ষ্বত ূযবণয রবক্ষ্য বফপ্লফীবদয চনয অফযও 

বঙবরা, তাবদয আরাভী ঈত্তযাবধওায মথবও অবফবূবত যী বফঘাযার প্রবতষ্ঠা ওযা এফং ফতবভান বফঘায বফবাকবও ুবড়ব মপরা 

 তায ংবফধানবও আবতাবয অস্তাওুবড় বনবক্ষ্ ওযা।  

অবযওবি প্রধান ওাযণ বরা: বফবদবও ম্পবওবয মক্ষ্বত্র বদ্ধান্ত  করবণ ফবরা ওযা এফং আহুদী মকাবষ্ঠ, মৌবদ অযফ  

ংমুক্ত অযফ অবভযাবতয াবথ বভত্রী ঘুবক্ত বযায ওযা। মাযা ভুরভানবদয ম্পদ বদব ুযাতন যাষ্ট্রফযফস্থাবও াতা ওযায 

প্রবতবমাবকতা ওবয অবঙর এফং বুযত্থানবও ঈবস্ক মদায চনয ধভব  বনবতওতা বফফবচবত দুনবীবত করস্ত বভবডা ঘযাবনর 

ঔুবরবঙর। অয ঘরবচ্চত্র বনভবাতাযা, মাযা তাবদয প্রতাযণা, ঙরনা এফং বভবষ্ট ওথায ভাধযবভ ভানুবলয দৃবষ্টবও ভুগ্ধ ওবয মযবঔবঙর। 

আহুবদ মচাি, বযাবদয যওায এফং তাবদয ঈযাকযী ফনু্ধ যাষ্ট্রগুবরা বভবর ভাচরুভবদয মমআ যক্ত ফনযা প্রফাবত ওবযবঙ, মআ 

যক্ত ফনযাআ এফ যাধীবদয তন খিাবনায চনয, চনকণবও এবদয মকারাভী মথবও ভুক্ত ওযায চনয এফং ভুবরভবদয বফত্র 

যবক্তয ফদরা মনায চনয বফপ্লফীবদয ঈৎা মমাকা।  

থ ওবয ফরা মা, আহুবদবদয তবনয ভ খবনব অবঙ, আনাঅো। এভবনবাবফ তাবদয ভুঔাত্র  ঘরবচ্চত্র 

বনভবাতাবদযবও প্রঘণ্ড  ওবঠাযবাবফ াবস্ত মদা বফ। মওননা, এবদয াতগুবরা বনযী ভুবরভবদয বফত্র যবক্ত যবঞ্জত, 

তাবদয বওিগুবরা নফধ ম্পবদ বযূণব। এফ নাাও াবষ্টগুবরয াবস্ত এফং মাযা বব যওাযবও মমবওান ঈাব (বাও 

তা াভানয এওবি ভাত্র ওথায ভাধযবভ) াতা ওবযবঙ, তাবদয ওবরয াবস্ত এওআ যওভ বফ। ববয বফধান মা, এবদয 
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বফধান তা-আ বফ। তাবদয ভাবছ মওান াথবওয ওযা বফ না। ঘাআ ম বভবযয, চাবচযাতুর অযবফয ফা নয মওান ঞ্চবরয 

থফা মওান দর, ংকঠন ফা চাভাবতয মরাও ফা এওও মওান ফযবক্ত মাও। 

অবযা এওবি মভৌবরও ওাযণ বরা: বফপ্লবফয বয মনাফাবনীয ভবধয বওঙু ফড় ফড় বপাবযয স্ববদ ির থাওা। এযা এভন 

এও মেণী মাবদয ওাবঙ চনকবণয মওান াত্তাআ মনআ, চনতাবও বনব তাবদয মওান বাফনা  বঘন্তায মর ভাত্র মনআ। তাবদয 

বঘন্তা- বাফনা চনাধাযবণয মওান নুবূবতআ থাবও না। এযা বরা মনাফাবনীয ভবধয মযবঔ মাা বিভাবদয বনফবাবঘত 

এবচন্ডা। থঘ তাবদযবও মওফর চনাধাযবণয মফা ওযায চনয এফং তাবদয বাবরা-ভদ বদও বফবফঘনায চনয রারন-ারন 

ওযা ববঙ। বওন্তু ফাস্তফতা মূ্পণব তায ঈবল্টা। তাবদয াত অচ চনাধাযবণয যবক্ত যবঞ্জত ব অবঙ। তাবদয াবত বনত 

চনকবণয যক্ত মোবতয ফনযা নদীয প্রফা বতযী ববঙ। এতগুবরা নযাক্কাযচনও ওাচ ওযায বয কণতন্ত্রফাদীবদয মঘাবঔ 

াভানযতভ াবন মনআ এফং তাবদয এফ চখনয ওাবচয ওাযবণ রজ্জাীরতা ফরবত বওঙুআ মনআ। তাআ বফপ্লফীবদয চনয 

অফযও বরা: তাযা মমন তাবদয যী বফঘাযারব এফ চখনয ভানফতা  ভানফ তযাওাযীবদয বফঘায ওবয এফং মওান 

অবফদন  প্রতযায ঙাড়াআ মথাবামুক্ত াবস্তয ফযফস্থা ওবয। ওাযণ চনকণ ওঔবনা তাবদয ওাঙ মথবও ধ্বংমজ্ঞ, দুঃঔ-দুদবা, 

মধাাঁওা, মঔানত  বনওৃষ্ট ঘবযত্র ঙাড়া অয বওঙুআ াবন।  

অবভ অা ওবয বুযত্থাবনয বফবক্ষ্ ফতবভান বফপ্লবফয প্রজ্বরন এআ াঠ মথবও বক্ষ্া করন ওযবফ। াাাব এওবি বফেস্ত 

মনতৃবত্বয ঘাযাব ভবফত বফ। নথবও মঔর-তাভাাগুবরয ফযাাবয বঘতন থাওবফ; মমগুবরা ধভববনযবক্ষ্তা  

ঈদাযতাফাবদয অহ্বানওাযী  যাচননবতও ফযবক্তফকববদয িাযা প্রফবতবত ববঙর। মমভন এরফাযাবদআ, হুবন মভাফাযবওয 

অভদাবনওৃত কণতাবন্ত্রও বফববন্ন বফলাবদ  তায ওািুবন াবিব এফং াভদাআন  ভুায কানগুবরা। মফ বভবডা ভুঔাত্রবদয 

বচব মওবি মপরবত বফ, মাযা তাবদয ঐওয নষ্ট ওবযবঙ। অয ভ কর ভুবরভ ঈম্মায চনয অফযওী ওতবফয বরা: যাবষ্ট্রয 

গুরুত্বূণব স্থানা  বপ-অদারতগুবরা ঘর-ধ্বং ওবয বদবত বফ এফং মনাফাবনীয ভাবছ থাওা মফ ঈচ্চদস্ত 

বপাযযা অবঙ, তাবদযবও বঠও বফঘাবযয অতা এবন াবস্ত বনবিত ওযবত বফ। ওাযণ, এযা ুবযা ঈম্মায ত্রুবদয 

াবথ ফনু্ধত্ব স্থান ওবযবঙ।  

২৫ চানুাযী বঙবরা বফববন্ন বফো  বুর ধাযণা মথবও চনকবণয ভুবক্তয ূঘনা বদফ। এভন ওর বফবধ-বনবলধ  বনবলধাজ্ঞা 

চনকণ মববে বদববঙ, মমগুবরা এতবদন তাবদয বফবফবওয ভবধয অড়ার ববঙর এফং তাযা মবি বতক্রভ ওযবত াযবঙর না। 

মবদন তাযা তাবদয ভন মথবও মছবড় মপবর বদববঙর যাষ্ট্রমবন্ত্রয ব-বীবত  প্রবাফ। বভযীবদয এফং নযানযবদয ভন মথবও 

ফ ব  ঙ্কা দূয ব তাবদয ভবনয কবীবয নুবূত ববঙবরা প্রওৃত স্ববাফচাত বঘন্তায। আরাবভও কবতধাযা তাবদযবও 

এভন এও ফাস্তফতায াভবন এবন দাাঁড় ওবযববঙ, মমআ ফাস্তফতা তাবদয ভাবছ না থাওায ওাযবণ এতবদন তাযা ভুচাবদবদযবও 

াাময ওযা মথবও বফযত বঙর এফং মফ তাগুত        মু্মবঔ প্রবতবযাধ কড়বত প্রবতফন্ধওতা ৃবষ্ট ওবযবঙর, মাযা তাবদযবও 

শুধুভাত্র দাাবতয ঈওাবযতায ওথা ফবর ফবর মপতনায মকারওধাাঁধায ভাবছ ফবদ ওবয মযবঔবঙর। অয তাযা মঔান মথবও 

মফয বন!! অবভ অা ওযবঙ- বতা এঔান মথবওআ এওবি নতুন প্রচবন্ময ঈদ বফ।  

চুরাআয ৩ তাবযঔ মথবও এঔন মবন্ত ঘরভান এতফ ঈত্থান-তন  প্রস্থাবনয ভধয বদব চনকণ পরতায থ  ফযথবতায 

ওাযণ ম্পবওব জ্ঞাত ববঙ। অকাভীয বদনগুবরা তাবদযআ বফ, আনাঅো। ত্রুযা মত ফড়আ বফদাদ অয ট্রাবচবড খিাও 

না মওন, চনকণ মবদ দৃঢ়বদ প্রবতবযাধ ওবয, চীফবনয ওুযফানীবত বধমবয ধাযণ ওবয, ভু’বভনবদয থ নুযণ ওবয, তাবর 

ফযআ তাযা বিভায নুাযী  ূচাযীবদয াত মথবও মদবও ভুক্ত ওবয, বুযত্থাবনয তন খবিব এফং যাচননবতও, 

থবননবতও  াভাবচও েবন ভান যাবু্বর অরাভীবনয বনবদববত ন্থা এওবি ুস্থ যাষ্ট্রফযফস্থা কঠবনয ভধয বদব তাবদয 

অা  অওাঙ্খাগুবরা ফাস্তফান ওযবত াযবফ। তঔন মমবওান ুাঁবচফাদীফযফস্থা বতযওাবযয আরাভী ানফযফস্থায াবথ 

নভনী ব থাওবফ।  



 

 

বফপ্লবফয রূবযঔা - ভুাম্মাদ ারাহুদ্দীন মাদান – (ফব – ০১) 

৩যা চুরাআবয ঈত্থান আরাভী বফপ্লফ এফং ভুবরভবদয বফরুবদ্ধ ঙড়াবনা বওঙু ফাবদয াবওওত স্পষ্ট ওবয বদববঙ। মাযা 

এভনবি ওবযবঙ, তাযা ভূরত: বব’য ঙত্রঙাা অবেত বঙবরা। তাযা আরাবভয বফবযাবধতা ওযায চনয বদয াবথ মচািফদ্ধ 

বঙর। যা অভাবদয প্রওৃত ত্রু। তাআ তাবদয মথবও তওব থাওবত বফ। তাযা বরা: تيار سلُية তথা ারাবপ ধাযা। তাবদয 

নযতভ বরা আাবয ফুযাবভ নাবভয এওচন মকাবদা ওভবওতবা। অবযা অবঙ وتيار املداخلة তথা নুপ্রবফ ধাযা। অো 

তা‘অরা তাবদয ওরবও ধ্বং ওরুন। তাযা দুবনাবত বব’য ওাঙ মথবও বাবরা মওান বওঙু াবন। আনাঅো, 

অবঔযাবত অো তা‘অরা তাবদযবও ঈমুক্ত ানা ফুবছব বদবফন।  

৩যা চুরাআবয ঈত্থান বওঙু গুরুত্বূণব পরাপর মযবঔ মকবঙ। াধাযণ চনকণ মনাফাবনীয প্রওৃত রূ ম্পবওব চানবত মবযবঙ। 

মাযা দীখব ৬০ ফঙয মাফৎ তাবদযবও মালণ, তাবদয ম্পদ রুন্ঠন এফং তাবদযবও ফীবূত ওবয মযবঔবঙ। এবফয ভধয বদব 

চনকণ নুধাফন ওবযবঙ মম, ওায বফরুবদ্ধ তাবদয যফতবী বফবরা বফ? তাযা ২৫ চানুাযীয বনবচবদয বুরগুবরা ফুছবত াবয 

এফং তওব । আনাঅো, এয ুনযাফৃবত্ত বিতীফায বফ না। চনকণ ঈত্থানওাযীবদয দ্ধবত ম্পবওব ফকত ববঙ মম, 

তাযা বওবাবফ মদবয গুরুত্বূণব চাকাগুবরাবত প্রবাফ বফস্তায ওবয। এগুবরা এভন বওঙু গুরুত্বূণব াঠ, মমগুবরা ববজ্ঞতা চবন 

ওযায অক মবন্ত ওাঈবও ফবর ফুছাবনা ম্ভফ না। বফবল ওবয তাযা এআ বফলবি ফুছবত মবযবঙ মম, এফ মনাফাবনী তাবদয 

যক্ত বনব ওতিা ভ ধবয মঔানত ওবয অবঙ।  

মপ্রববডন্ট ভুযববও যবণয য আরাভী বফপ্লফীবদয  চনাধাযবণয ভাবছ এওবি বক্তারী মচাি বতযী ববঙর। 

মমভবনবাবফ এআ অ করাবনয মভাওাবফরা ওযায চনয আরাভী বফপ্লফওাভী দরগুবরায যস্পবযয ভাবছ এও ধযবণয ম্প্রীবত বতযী 

ববঙর। মা তাবদয মওঈ ওঔবনা মঙবড় মদবন। 

তাবদয াযস্পবযও এআ প্রবতবক্রা  বভবরত ায ভাধযবভ মবদ ওবরয ভাবছ ভন্বাধন ওযা ম্ভফ , তাবর অবভ 

অাফাবদ মম, আরাভী বফপ্লফওাভী দরগুবরায ভাবছ বঘবযআ াভঞ্জযতা বতযী ব মাবফ। মায পবর তাবদয ভাবছ বফদযভান 

ওর ভতাননওয  বযফতববনয বফববন্ন দৃবষ্টববে দূয ব মাবফ। তাআ বচাদী বফপ্লবফয বযবফ মচর  ফবদবত্বয চীফন মথবও 

বধও বাবরা  কবতভ। অো তা‘অরাআ তাবপওদাতা। 

অবরাঘনা মল ওযায ূফবক্ষ্বণ অবভ আবেত ওযবফা ভুবরভ ঈম্মা  আরাবভয াবথ বফেবক্তয ঘরভান রড়াআবয প্রবত। তাযা 

আরাভ এফং ভুবরভবদযবও এওবি মদবয ভত োবেবাবফ চবড়ত ভবন ওবয।  

ুতযাং অভাবদয বফরুবদ্ধ অবভবযওা, আযাআর  নযাবিা মচাবিয ঘরভান মুদ্ধভুবয ভাধযবভ ূযণী ক্ষ্বতয মু্মঔীন ববঙ। 

অয মমফ মুদ্ধ বত ীঘ্রআ ংখবিত বফ, মগুবরায ওাযবণ ভুবরভ ঈম্মা বতযওাযাবথবআ এও বফনাী াভরায ভুবঔাভুবঔ বত 

মাবে। বফববন্ন দ্ধবতবত, বফববন্ন চাকা এফং বফববন্ন ভব তাযা তাবদয অক্রভণ ঘাবরববঙ এফং ববফলযবত ঘারাবফ। তাযা 

বনও অবক মথবও দযফবদ মবন্ত অনরুব ূণব বক্তয াবথ াভরা ওবয অবঙ। অয ভুবরভ ঈম্মায ক্ষ্ মথবও এফ 

অক্রভবণয বফরুবদ্ধ প্রবতবযাধ কবড় মতারায দাবত্ব স্বং ভুবরভ ঈম্মাবও এফং ঈম্মায বং ন্তানবদযবও বনবত বফ। ওাযণ 

ফতবভাবন অভাবদয মদবয ানফযফস্থা, যাষ্ট্র ওাঠাবভা এফং বফঘাযফযফস্থা এআ ফ বওঙুআ অভাবদয বফরুবদ্ধ বিভাবদয মুবদ্ধয 

 করফতবী ফাবনী। ফগুবরা ভুবরভ াবওয ফস্থা এভনআ। বিভাযা অভাবদয াওবদযবও অভাবদয বফরুবদ্ধ এভনবাবফ 

ওাবচ রাকাবে মম,          অক্রভবণয বফরুবদ্ধ অভাবদয প্রবতবযাধ ক্ষ্ভতা এফ াওবেণী মববে বদবে। এযা ভূরত: 

অভাবদয বফরুবদ্ধ প্রাবযত বিভাবদয ওাবরা াত। বিভাবদয ঈবদ্দয বরা, এবদয ভাধযবভআ তাযা অভাবদয যাচ  

অত্মভবণ ফধাবযত ওবয তুরবফ।  

ম্ভাফয মম মওান ঈাব এফ ফযফস্থাবও াযণ ওযবত বফ এফং প্রথবভ অভাবদয িীন বনব তাবদয যাবধয ানা ওড়া 

কন্ডা ঈুর ওযবত বফ। মওননা, তা এভন এওবি তথযূত্র, মা তাযা মওফর ভানুবলয হৃদ মথবও বযব মদায চনযআ 

প্রবযাবঘত ব ওবযবঙর। বিতীত: তাযা মদবয বযবফ-বযবস্থবত, বক্ষ্া-ংসৃ্কবত, নীবত-বনবতওতা  থবনীবতবত ক্ষ্বত, 

স্ববদ, িীন  চাবতয াবথ কাদ্দাযী, ববনবদী দুভনবও বমাবকতা এফং তযা, ঘুবয  বফৃঙ্খরায ভত যাধ ওবয 



 

 

বফপ্লবফয রূবযঔা - ভুাম্মাদ ারাহুদ্দীন মাদান – (ফব – ০১) 

ভুবরভ ঈম্মায মম যক্ত মঘালণ ওবযবঙ, তায ানা ঘুবওব মদা বফ। তঃয প্রবতযক্ষ্া  অত্মযক্ষ্া বনবিত ওযবত 

বফ। এআ গুরুত্বূণব দু’বি বফল অচ অভাবদয ফাববযয ত্রুয ধীবন ঘবর মকবঙ। মায দরুন স্ববদবয বনযাত্তা  প্রবতযক্ষ্া 

বনবিত ব মকবঙ।  

বভযবও স্বাধীন ওযায চনয, ানফযফস্থাবও বযূণবরূব বযফতবন ওযায চনয এফং বভবযয স্থাী  মমাকয মনতৃতয কঠন 

ওযায চনয বভবযয ওযণী বরা: বতন মক্ষ্ত্রবফবষ্ট এওবি বফপ্লবফয ভাঠ প্রস্তুত ওযা। প্রথভ মক্ষ্ত্র বে: মদবয গুরুত্বূণব 

প্রবতষ্ঠানভূ এফং মগুবরায বযফতবন ংক্রান্ত। বিতী মক্ষ্ত্র বে: অঞ্চবরও স্তবক্ষ্। তৃতী মক্ষ্ত্র বে: অন্তচবাবতও 

স্তবক্ষ্। মঔন এআ বফলগুবরা বনবিত ব মাবফ, তঔন অফবযওবাবফ দু’বি থ াভবন ঘবর অবফ। এও: বতা বফপ্লফবও 

ূণবােতা দান ওযা। দুআ: না  বফপ্লফবও এবাবফআ াভবনয বদবও এবকব বনব মাা। প্রথভবি বফ অঞ্চবরও স্তবক্ষ্বয 

মভাওাবফরা, অয বিতীবি অন্তচবাবতও স্তবক্ষ্বয বফরুবদ্ধ। মুদ্ধ ফা বফপ্লবফয ধযণ, দ্ধবত, ঈওযণ ম্পবওব অবভ মওান ওথা 

ফরবফা না। ওাযণ, এয ধযণ মমবওান বফপ্লফ ফা মুবদ্ধয ধযণ, ভ  ত্রুয অক্রভবণয ধযণআ ফবর মদ। মুদ্ধ ফা বফপ্লফ অরাদা 

এওবি াস্ত্র, বল্প, জ্ঞান। এগুবরা যাচননবতও, থবননবতও আতযাবদ বনও ওাযবণআ ব থাবও। অয এআ মুদ্ধ ফা বফপ্লফ বওবাবফ, 

মওাথা, ওঔন এফং ওায বফরুবদ্ধ ওযা বফ? এ বফলব যফতবী প্রফবন্ধ অবরাঘনা ওযা বফ, আনাঅো।  

অবভ অভায এআ অবরাঘনায াযওথা বতন ফাবওয ীভাফদ্ধ যাঔবঙ। মথা-  

এও. স্ত্র বফপ্লফ ঙাড়া মওান ানফযফস্থায অভূর বযফতবন ফা আরাভী ান প্রবতষ্ঠা ম্ভফ ন।  

দুআ. স্ত্র মভাওাবফরা ঙাড়া মওান বক্ত ফা যাষ্ট্রফযফস্থাবও অত্মভবন ওযাবনা অবদৌ ম্ভফ ন।  

বতন. মমভবনবাবফ বফপ্লবফয চনয প্রবতবযাধ মুবদ্ধ চবড়ব মাা ঙাড়া ানফযফস্থাবি যাবচত ায অবদৌ ম্ভাফনা থাবও না। 

*** 
মনাি: হুবন মভাফাযও ওাযাকায মথবও মফয ায বওঙুক্ষ্ণ ূবফব অবভ এআ অবরাঘনা মল ওযরাভ। অকাভীবত অভাবদয 

অবরাঘনা বফ চাতী চাকযণ ম্পবওব। এযয প্রবতবযাধ অবদারন ম্পবওব। ফববল মকবযরা মুদ্ধ ম্পবওব, আনাঅো। 
 

১৪ াঈার, ১৪৩৪ বচযী 

২২ অকে, ২০১৩ আংবযচী 


